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W czasie wyatawy aparatury jądrowej 2or̂ ;»r..tscw£r;oJ v/ Maju

br. w VTarazawie praes I.Ii'idsynarodcws Я je dries st: Bio. Gospodarczo

Aparatury Jądrowej "Icteratocinstruasut1 ' przeprowadzono a-3.Ti.na-

riur.; na tessat "Zäsiosowaalis przyrządów i lUTzzdzzn ;acr^.iki Jąd-

rowej v/ krajach, których oryscizac^a t°s;o'iuTC23 są czicriLT.aL

Niniejsze wydanie praygotov/ere zosta'io aa zanc<-,vienis

ny-ch Sal-cładćv/ Urząaaeń Jadro'.vy^h "rclon" i ^tano?.-i ibićr

itycranycii referatów wygłoazaziych. пь. рс^'гзсуп sarinci-iu^» J-igc

ceiani ^<śst гарогп-ariie езаз'гза^о kręgu 3pev^aliatów polskioc ze

ßtar.em i roanrojen» saatoso*.vań technil:i jądrowej»

Sękaty referatów specjalistów zasi'scicsnych przetł'a.^auzo-

na zostały ns jczy-^ polski рггез Saspui Tlusacay 'faxetów Tacimi

c?nycb. Zarządu Oddbiału ft'o^ewidzki.ego KOT w ?,<агь-латг±г.

V/asystkio referaty uaiaosossr-a z ostały w 3oio'_-2s ге^егг.-

tów ?• całości Ъ-ея skrótów.

Zbiór referatów składa się z czterech następujących części:-

Część I - Technika radioiao'copovm

Część I I - Analiza ńklaciu Eateriałów, radiografia

Сггзс I I I - :istiycyn& jądro-.vs,

Caęźć IV - Douymsxria, radiometria



К ;i - o w i г а с h

Zastosowanie urządzeń techniki jidr

w polskia górnictwie ws

Gdrnoctv/o węglowe jest w Polsce jednym w największych о

Obecnie w Polsce wydobywa aig ок. 1бО nun» ton węsla Icaaienaego

rocznie, co stav/ia паза kraj na 4 miejscu w świecie v/ iej dzie-

Od rok« i960 kioćLy -.vydobycie wynosiło ok. 100 aln, ton do roku

ЫеЛ?.йе£о nie warÓ3i stan zatrudnienia w górnictwie, a więo cał;.

wr-rcst \vydotycia nastąpił dro^ą sv/ięk3senia «-ydajności pracy

i ts.ia» ?:rzez wprovßdaenie autoisatyzacji procesu ivj'docywczego.

V/ układach automatyki gp5miczej analasły szerokie zastosowanie

ar3r
k
i20i:ia csujLüov/e oparte na sasadaie peciara promieniowania

Piei*.v3ze urządzenie izotopowa 3air.ataiowauo w górnictwie w roku
19S4 w Kopalni Węgla. "Bielszawice".
Wprcv/adzono tcva układ Gutobatyaacsji punktu załadowczego taśsno-

cisgwozy typu AP2-3i» w ktdrya czujniki izotopowa kontrolowały

napełniania wozciv kopalnianych, w ęejlsm oraz icli ustawienia pod

•wysypea taśmociągu.

układ automa^ysacji opracowany był prsez Instytut Mechanizacji

Górnictwa, natoaiast czujniki izotopowe przez V7ojskową Akadeaiię

Iccnniczną.

W roku 196.* peweiało Biuro Urządzeń Techniki Jądrowej, którego

celec była main, produkcja urządzeń izotopowych i 7/drauunie ich

do przenyaiii.

Od tego czasu nastąpił szybki wzrost zastosowań czujników izoto-

pov/ych tak„ że w roku 1963 byłp zainatalovr'anych и górnictwie

około loOO izotopowych' śródsł protaisniowania jonizującego.

Szereg uraądzeń produkowanych przez BUSJ było prseanaczonych

specjalnie dla górnictwa, xsn. przystosowanych do pracy vr po«

oie3zczeniach niebezpiecznych pod względem wybuchu.

Wszystkie urządzenia izotopowe stosowane w górnictwia węglowya

иоапа podzielić ns tray podstawowe grupy:
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- eleatrity czujnikowe układów automatyki i sygr -̂ is

- przoncćn-э urządzsnin pomiarowe

- irodki słuśee do wprowadzenia nowych eetod badawczych.

Jako elensaty csujnikcwe najczęściej są stosowane przekaźniki

radioizotopowa współpracujące z iaotopowyici źródłami promienio-

wania gaasaa lub beta umiesacsonycu w odpowiednich pojemikach.

Dla górnictwa były produkowane następujące przekaźniki radio-

izotopowe j

- typu IPJ-U/G którego układ elektryczny oparty był na tyratronie

- typu USPJ wykonanya na tranzyetorach

- typu UPR

- typu BETA

Pierwsze dwa typy nie są już produkowane.

Przekaźnik jednoblokowy typu UPR-ll/G przeznaczony jest do współ-

pracy ze źródłem proaienio".76nia garyg. w układach wykorzystujących

absorpcję promieniov/aniQ garjsa przez eatoriał. Posiada obudowę

ognioazczelnfi daieki csesu może tyć stccowsr̂ r w kopalniach

silnie gazowych.

Progi zadziałania przekaźnika ss przełączalne i wyncszą 1„2; 0,22

lub 0,12 aR/godz.

Progi puszczania wynoszą odpowiednio 0,36? 0,1 i 0,091 a3/£ods.,

a czasy sadaiałania wynoszą odpov,'iedr.io 0,2; 5 i 20 sek.

Ha. tjyjdciu urządzenia znajduje się przekaźnik elektrouagnetyezny

z zestykami o obciążalności 5Л przy napigciu 220 V. Kapiecie

zasilenia wynosi 427 lub 220V prądu przemiennego.

Układ przekaźnika wykonany na tranzystorach krzemowych jest

trwały i niezav/odny.

Ta".-
1
, aac układ elektroniczny i parametry posiada przekaźnik

dwublokcv.'y typu UPR-22.

V/ przekaźniku typu detektor promieniowania oraz część układu

elektronicznego wydzielona jest w postaci aondy,-która EOŚS być

połączona z resztą elektroniki przewodem ekranowym o długości

do 100 m.
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Obudowa nego przekaźnika, jednak nie jest ogniossczelna, a więc

nie nadają się on do stosov/ania w podziemiach kopalń gazowych,

llapięcie zasilania przekaźnika wynosi- 22QV prądu prasniscaego.

Czujnik SETA jest przekaśnikiem promieniowania gamma lub beta

o energii powyżej 0,7 UaV mogącyai wykorzystywać obaorpcję lub

odbicie promieniowania.

Czujnik opracowany jest dla układów automatyki wymagających krót-

kiego czasu zadziałania.

Przy progu zadziałania l
t
S mR/godz. czas zadziałania przekaźnika

wynoai 30 tasek.

Układ elektroniczny czujnika jeat iskrobespiscany tan.'zwarcie

lub przerwa w dowolnym punkcie układu nie spowoduje powstania

i3kry zdolnej zapalić mieszaninę metanu lub wodoru z powietrzem.

Napięcie zasilania czujnika wynosi 3 - 12V prądu stałego, a wyjś-

cie przekaźnika stanowi tranzystor z otwartym kolektoreta, tak że

sygnał wyjściowy jeat logicznym "O" lub "1".

Pia ssersga sastosov;ań czujników opracowano zasilacz iakrobozpie-

czny typu JZS-1 zasilany napięciem 220, 127 lub 42? prądu przesiew

nego, który może zasilać - 1 czujników.

W obudowie zasilacza znajdują się ponadto wzmacniacze i przekaź-

niki elektromagnetyczne o obciążalności styku 10A przy 220V,

które są wykoraystywane gdy jest potrzebny sygnał stykowy z czuj-

ników.

Dla wykorzystywania źródeł promieniowania gamma lub beta produko-

wanych jest kilka typów pojemników roboczo-^ransportowych.

Pojemniki na źródła promieniowania gemma aeri ?r wykonywane są • i-Ł--

następujących aktywności izotopu Co-60

- 20 mCi, 5o mCi, loo mCi, 2oo mCi, 500 mCi, i looo mCi..

W położeniu ochronnym moc dawki promieniowania.od isotopu Co»ćO

o nominalnej aktywności wynosi na powierzchni mniej niż 200

a w odległości 1 o mniej niż 2 mR/goda.

Są to pojemniki ołowiowe, z wiązką promieniowania wypuszczaną

jednostronnie lub dwustronnie,,

Otwór kolimacyjny pojemników wykonywany jest jako cylindryczny

o ś
r
ednicy 8 mm lub wachlarzowy.
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Jest sterowany ręcznie, a jego konstrukcja uniemożliwia

przedostanie się do wnętrza wody lub pyłu. ^

m a źródeł promieniowania gamma y/ylconywany jest równiei pcjeoiik

rsbocso-tranaportowy stalowy typu PV/Z-G1 bez kolimacji wiąski pro

cieniowania.

PojccKiik przeznaczony Jest głównie do stosowania w aim izotopu

Ca-137 o aktywności do 20 nCi*

Pojessiik ten wykonywany jest ula układów w których pojamnik ss

źródłem i przekaźnik izotopowy zaiieniâ ą waglfdem siebie położe-

nie i nie jest aożliwe SŁstosowania wąskiej kolinaoji wiązki

proai cnioivanid.

Stiiana połoienia źródła jest również realizowana ręcznie.

Dla źródeł promieniowania beta produkuje się pojemniki typu:

- PY/Zb-1 i Prb-1. *

robocso-traiisportowy PiY2b-l prseanaczony jest do «miess-

w nia źródła beta - głównie strontu Sr->90 o aktywności do

10 sCi.

Pcjecniic jest '.vykonany jako almniniov;o-stalowy.

Pojemnik Prb-1 przeznaczony jest również głó-.vnie ćo stosowania

w nin izotopu Sr-90 o aktyv.-ności do 20 cCi.

Pojennik ten unożliv/ia soianę kolinacji v/igzki promieniowania

beta o szerokich gi'anioach.

Na powierzchni obu tych pojecników EOC ńawki promieniowania po

umieszczeniu w nich źródeł Sr-9o o nominalnej akty-vnosci nie

przekracza 200 mR/sodz.

vV układach automatyki górniczej zŁ3toaov/3uie znalazły również

izotopowe wagi taśnccići-owe typu таг-310 i V/IT-K.

«'agi te przc-znaczone są do poniaru isasy tran3portov/anego przenoś-
1

nikion urobku
#
 dla celów sterowania oraz do rozliczeń między od-

działami kopalni, a także waga ponadto może służyć do automaty-

cznego dozowania porcji urobku do zbiorników, wozów, wyciągów

skipowych itp#

Szerokość taścy przenośnika może wynosić ou 400 - 12oo aa, a

obciążenie od lo - 15o kG/mb.
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32ąd pomiarowy wagi jest mniejszy 3& powyżej porcji urobku

większej niż 1С ton.

Waga nie jest legalisomaaa a więo nie może służyć do rozliczeń.

W układach automatyki znalazły również zastosowania aos-Oacicmi-.;-

ГЗО do pomiaru gęstości cieczy ciężkiej w zakładach przeróbczych '

orsa mieszaniny piasek-woda dla podsadzania wyrobisk.

\7 tej chwili w kraju nie produkuje się izotopowych gęstościociarz.,

a zapotrzebowanie na te urządzenia jest pokrywane z isportu.

V/ celu poprawienia bezpieczeństwa pracy w podziemiach kopalń.

narażonyoŁ szczególnie na pożary, w gómici-wie instalowane są

jonizacyjne czujki dymu typu CJR-loA.

Czujki te są iskroceapieczse i posiadają górniczą, ooudowę produ-

kowany prsez Głdvray Instytut GómictTja.

W laboratoriach kopalnianych znalazły zastosowanie' izotopowe

mierniki zawartości popiołu w gę.Slu kacienayia typu HOW.-

Urządzenia te'pozv/alaja na szybka, analizę składu urobionego węgla.

Ho szybkiego wy laryсia miejsca zatkania się rurociągu posadzko-

wego służy tranzystorowy wskaźnik poziomu typu OTP-1, daiałający

na zasadzie pomiaru absorpcji promieniowania.

Jest to przenośny przyrząd pracujący aa źródłem promieniowania

Сз-137 о aktywności 0,7 mCi, prosty i wygodny w obsłudze.

Do pomiaru grubości ścianek rurek i blach, abiorników służy radio-

i3Otopowy miernik grubości RÜG-2.

Przyrząd ten pozwala na określanie grubości ścian stalowych do 18

ma a błędem mniej szyta niż * 10 Й.

Szczególnie przydatne jast aestosowanie tego przyrządu w ruro-

ciągach podsadzkowych w kopalniach stosujących podsadzkę suchą,

kamianną» przy której rary ulegają szybkiemu zużyciu.

-Również zastosowanie go np. do pomiaru rubości blach naczyń

skipowych poznali, na zmniejszenie ilości awarii lub oszczędności

materiałowe.

Dla pomiarów юосу dawek promieniowania produkuje з!е. radiometr

górniczy typu EG-1 s układem elektrycznym iskrobezpiecznym.

Radiometr ten ma zakres pomiarowy 0-250 mR/godz., w pięciu pсćza-

kresach.. Wykonywany jest w specjalnie odpornej na działanie me-

chaniczne obudowie, ekala jest pokryta substancją fluorescencyjną.
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V; kopalniach uiegazowych noce być stonowany radiometr kieszonkowy

typu RK-67 z takim sasya zakreaec pooiarowya.

2 wykorzystaniem niektórych 2 w/w иггзДзеп opracowano, j-iereg

typot/yca układów automatyki i sygnalizacji;:

Poniżej podano kilka z nich.

układy autoaatygaeji ścian wydobywczych

W układach automatyzacji ścian wydobywczych typu ASI zastosowano

urządzenia izotopowe do kontroli położenia kombajnu w ścianie

węglowej oraz do sterowania układu automatyki.

Układy automatyzacji typu ASI działają na zasadzie wybierania

aekcji lub grup sekcji obudowy do pracy przez przesuwający się

kombajn.

V/ tym celu na kombajnie węglowym umieszczono źródło promieniowacif

Co-60 o niewielkiej aktywności, a na sekcjach obudowy zanocowano

przekaźniki izotopowe.

\1 układzie ASI-1 na każdej aekcji obudowy, oprócz grup sekcji

skrajnych, umieszczono przekaźnik radioizotopowy.

W układzie ASI-2 i ASI-3 przekaźnik radioizotopów:? znajduje się

na piątej sekcji.

Cechą zasadniczą zastosowanej technologii pracy w wymienionych

układach automatyzacji jest powiązanie pracy kombajnu, przenoś«»

nika i obudowy w ten sposób, by po każdym przejściu roboczy»

kombajnu nastąpiło zakończenie cyklu pracy obudowy i przesunięcie

przenośnika do nowego pola.

Kaada z oskcji obudowy pracuje w/g technologicznie określonego

prograau.

Zastosowanie izotopowego źródła promieniowania i przekaźników

radioizotopowych do kontroli położenia kombajnu w ścianie

i dalszego sterowania układem automatyzacji okazało się rozwiąza-

niem technicznie najwłaściwszym i będzie w dalasym ciągu stoscwane*

U4i:ia kontroli, przegypdw przenośników gjgai^

Dla sygnalizacji i automatycznego wyłączania przenośników podają-

cych urobek w caa3ie wystąpienia spiętrzenia na przaaypie stoso-

wane jest obok rozwiązań mechanicznych 1 elektrycznych również

rozwiązanie izotopowe.
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Urządzenie to przeznaczone jest do współpracy z dowolnymi uxicdr-zi

automatyzacji przenośników пр. АРп?р-4» АР-4, ЯРИ, PL-1C огз~ ̂ с^е

współpracować a przenośnikami niezautooatysoY/ariyrii.

Zasada pracy urządzania polega aa zadziałaniu przekaźnika uciieaz-

czonego po jednej stronie przesypu, gdy wiąska promieniowania po-

chodząca зэ źródła izotopowego utŁieszczonego po drugiej stronie

przesypu, zostanie przesłonięta przez spiętrzony urobek.

Urządzenia stosowane w tya układzie są ognioszozslne, a. więc

nogą być stosowane w kopalniach niegazo'Äych. i gazowych.

Układ ten w przeciwieństwie do rozwiązań mechanicznych - klepko-

wych jak i elektryczno-elektrodowego czujnika spiętrzenia nadaje

sie do węgli suchych i mokrych.

Reaguje na spiętrzenie spowodowane węglea, kamiennym, oalen drzev;:.

żelaza itp.

Ponieważ pomiar jost uezstykowy, nie zanieczyszcza się i nie

wymaga csęatych konserwacji. Te zalety pov/oduja, że jest godny

polecenia.

Xlktzi autoratyzac.ii punlctow zaża

U3i2ady źródło—przakaźnik izotopovry stosowane są do autonatyzacji

puni:tów ^Łładowanyoa waunóoiąs-w^sy.

urządzenia te stosowano eą jako czujniki napełnienia wozu urobkie-

ustawienia wozu pod wysypee, sysnalizowanie ilości wozów pustych,

długości pociągu naładowanego węglem, ilości węgla w zbiorniku it?

Układy te zapewniają pomiar bezatykowy co jest ważne zo względu ns

niowrażliwość na odkształcenie burt wozo\v, eliainują konieczność

zraszania urobku dla poprawienia przewodności węgla itp. •

Ts zalety powodują, że czujniki izotopowe nadają się szczególnie

do stosowania przy automatyzacji punktów załadowczych.

Zastosowane je w układzie typu APZ-31 oraz ad niedawna w cyberna-

tycznej stacji załadowczej typu !EYTAN.

W układach tych znajdują zastosowanie przekaźniki izotopowe typu

UPB-I1/G, HETA oraz przeważnie źródła Co-60 i Sr-90 o ektywnoś-

ciach rzędu kilku mCi.

Układy autociatyzac,1i węzłów trakcji.

Układy źródło-przekaźnik шогпз stosować do układów automatyzacji

węzł<5;v trakcji jjako elementy czujnikowe do sygnalizacji pojawienia

się pociągu, do zdalnego przestawienia zwrotnic w czasie ruchu

pociągu, do otwierania tata wentylacyjnych i innych*
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isobopcv/e śnijdują ssercliie zastosowanie prsy automa-

tyzacji urz^daeń prsyssy'aov.-j-ch, чауЪода vnrdcbywc sych klatkowych

i skipov.-yüh. Czujniki izotopowa stosowane do automatyzacji trans-

portu pionowego unoiliwiająi

- zwiększenie v/yuajnośoi ura^dsenia poprsez skrócenie czasów aar-

twych /sygnalizacja, opóźnienie w reakcji obełusi/

- rcyelininovrsnie błfddw obsiagi i. padaissienie bezpieczenstv/a

pracy urzĄttzeii,

- znsiiejazenie kosztów ruchu poprzez przestrzeganie haraonogramu

ргг.су oraz przepisov^rch wartości parametrów naszyny -wyciągowej.

Układ 3terov-'ania vjy7.Totu

riervvssyta elementea w cyŁJLu pełnej autocatyzacji urządzeń przy-

ssyoo.vych jest eterowanie v^wrotu«

Na obracającej aię części wyv,rrotu uoieszczone jest źródło promie-

niov/ania garnca.

Przód źródłem ustawiona jest nieruchoca przesłona z blachy, która

chroni obbługę praed proaieniowa;:ieu:#

Poniżej pozioau torć« snajduje si^ detefctor promienißv/ania.

Jest on umieszczony w takim punkcie, aby promieniowanie gacca ттузу-

łane przez źródło trafiało do detektora dokładnie w tym momöncis,

gdy powinien być podany impuls do zatrzynania wywrotu. Srzegunię-

cie między źródłec procieniowania a detektorea wyno3i około 240°

v/ kierunku obrotu wywrotu.

Poniao, że ten sam cel noina osią̂ pi?.ć press zastosowanie przekaz-'

ników mechanicznych np. krzyv/ek sterujących, to jednak przekaźniki

izotopowe mają tę zaletę, źe działają beaatykowo.

Wybór metody izotopowej lub inne zależy jednak od lokalnych w&j?un-

ków kopalni.

Izotopowy układ do sysrnal i z o.c;ji zapełnienia węglem abiorcika

Typov/y układ izotopov/y typu IUZZ-1 poz7/ala na J.-,ontrolę i sygnali-

zację stopnia napełnienia zbiornika odarLarowego w sposób 'oezkon-
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Sa pomocą lampek sygnalizacyjnych są wskazywane momenty, gdy wę-

giel w zbiorniku opada poniżę;} żądanego poziomu, oraz gdy praekrtf

сза dolny, środkowy i górny ustalony poziom.

Poszczególne fazy napełniania i opróżnienia zbiornika sygnali-

zowane są za pomocą światła odmiennego koloru.

Radioizotopowy sygnalizator napełniania zbiornika moźa również

pracować w ogólnym układzie automatyzacji urządaeń skipowych.

Zapewnia on wtedy:

- sygnalizację optyczną zapełnienia i opróżnienia zbiornika

odoiarowego.

•• blokadę pracy wywrotu przy całkowitym napełnienia jednej •

z kieszeni zbiornika,

- sterowanie i blokadę klap wysypowych то zbiorniku.

Cały układ działa na zasadzie absorpcji promieni gacsna emitowanych.

przea izotop promieniotwórczy, przez węgiel znajdujący się aigdzy

źródłem, a czujnikiem promieniowania»

Izotopowy układ do sygnalizacji niedomknięcia klapy skipu.

Radioizotopovjy sygnalizator niedomknięcia klapy skipowej typu

IU3JK-1 pozwala na ciągłą kontrolę domknięcia klapy wysypowej w ski-

powym naczyniu wydobywczym.

Urządzenie wyciągowe ma dwa naczynia skipowe zamykane klapami ,

Istnieje możliwość" otwarcia klapy skipu w czasie jego ruchu,

co prowadzi do awarii urządzenia wyciągowego« Układ typu Ш Ж - 1

pozwala na wykluczenie możliwości awarii w miejscu wyjścia krąini-

ków krzywek prowadzących.

5 tya celu na wieży szybowej umieązezofio w k?ąy??keGh na skipię

czujnik radioizotopowy, który w razie niedomknięcia klapy włącza

sygnał alarmowy*

Izotopowy układ gyi^nalizac^i położsnia klap skipowych zsuwni

oraz kontroli zapełnienia zbiornika.

Izotopowy układ typu IAK5-Ü. przeznaczony jest do kontroli położe-

nia klap skipowych, zsuwni oraz zapełnienia zbiornika odoiarowego

przy autooatyzacji trsuasportu pionowego.

Układ działa na zasadzie zmiany natężenia promieniowania przy

skrajnych położeniach klapy rozdzielczej, klap skipowych czy też

zsuwni, napromieniowanie sondy powoduje wysyłanie impulsu urucha-

miającego sygnalizację świetlną.
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V/ przypadku kontroli zapełnienia kieszeni odniarowej pcniar pozionu

odbywa aię na zasadsie pochłaniania procieniowania gama przez

urobek znajdujący sie. isiędzy śroćłec a detektorem promieniowania,

źródło proadeniowania garnca umieszczone w pojemniku ochronnym

zamontowane jest po jednej stronie zbiomlkb na wys. kontrolowanego

pozioau, zaś sonda znajduje się po drugiej stronie zbiornika na

tej samej wysokości.

Impuls przekaźnika kontrolującego położenia klapy uiożo być wykorzy-

stany, oprócz sygnalizacji świetlnej, do blokady napędu urządzeń

podających węgiel do zbiornika. HTaiomiaat impuls przekaźnika kon-

trolującego maksymalne napełnienie zbiornika odaiarowego coże być

wykorzystany do wyłączania napędu urządzenia podcjące^o.

V/prowadsßrJ.c racioisotcpcwyeh układów typu IAKS-1 aoie przynieść

kopalni następujące korzyści:

- zabezpiecza przed uszkodzeniem urządzenia podającego węgiel

do. zbiornika,

- zabezpiecza przed wsypaniem węsla "do rzempia

- aygnalizuja niewłaściwe położenie klap skipowych, zsuwni oraz

klapy rozdzielczej.

Izotoooyry układ do liczenia v.^peŚnionych •.y

Eadioizotopov^ licznik pełnych skipdw typu ILS-2 sto3ov/any jest

w kopalniach do uczenia zapełnionych węglem naczyń wydobywczych.

Dodatkowo układ inforauje maszynistę wydmowego o zapełnieniu

zbiornika wyeypowego.

Mczenls pełnych 3kipow przebiegu następująco?

Ka osi zbiornika wy3ypowogo umiaszczone jest śródło promieniowania

w odpowiednim pojemniku z dwoma przeciwnie skierowanymi otworami

kolimacyjnymi. W memencie otwarcia pejermika powstają äwie wiązki

promieniowania skierowane prostopadła do dwpch strug .vysypujacego

-się węgla. Umieszczone na bocznych ścianach przekaźniki izotopowe

•"ogulu.jąc na osłabienie pronieniowania przez węgiel podają impuls

na licznik elektromechaniczny.

Kontrola gaaknięcia wrót szybowych

Kontrola zataknięcia. \ix6t szybowych przeprov/adzana jest w ogólnym

systemie sterowania i blokady urządzeń wyciągotach. Ыа ona zapew-

nić sożliwość otvrierania wrót szybowych jedynie wtedy, gdy klatka

znajduje «»ig na właściwyra poziomie oraz uniemożliwić ruch klatek

lub skipów wwły, gdy wrota szybov/e są otwarte.
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ша to podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy.

•Typowym układem stosowanym do tego celu jest izotopowy układ

blokady wrót szybowych typu JCS'.V-1.

Sa kiatca zamontowany jest pojemnik zo źródłem promieniotwórczy-

które w czasie obecności klatki na dacyn poziomie, podszybia raJwi.-

la licznik GH przekaźnika izotopowego. Impuls wysyłany przez prze-

kaźnik posv/ala na włączenie napędu otwierającego wrota szycov/e.

Gdy na podszybiu nie ma klatki, przekaźnik nie jest napromienio-

wany i wrota są zablokowane.

Oprócz układów wymienionych wyaej typowych, instalowanych przez

ZŻUJ "POLCK" wprowadza się szereg rozwiązań nietypowych przy-

gotowywanych specjalnie dla danych warunków.

Do takich układów należy np. kontrola szybkości dojazdu naczynia

skipowego. Teaat ten jest ważny dlatego, że istnieje przepis aby

kontrolować rzeczywiste położenie naczynia skipowego, co da się

obecnie zrealizować wyłącznie metodami izotopowymi.

'Kontrola zbiorników v/ zakładzie przeróbczym.

Celowość pomiaru stopnia zapełnienia zbiorników w zakładzie prze-

róbcayn wynika z ogólnych potrzeb układu at ero Y/ПГ. i a i blokady

w transporcie, oraz kompleksowej automatyzacji.

W praktyce pomiar wyróżnionych stanów napełnienia zbiornika reali-

zuje się za pomocą przekaźnika radioizotopowego.

Z jednej strony zbiornika umieszcza się. przekaźnik radioizotopowy,

a z drugiej źródło promieniowania tak, aby wiązka promieniowania

padała na detektor.

Przekaźnik sygnalizuje zapełnienie zbiornika na danym poziomie,

jeżeli na detektor pada promieniowanie osłabione prssz medium.

W razie petrzeby dokonywania pomiaru poziomu w sposób ciągły można

stosować dwie metody, jedna z nich polega na prześwietleniu piano-

wym, lub skośnym zbiornika i określeniu poziomu na pod3tawio wiel-

kości pochłoniętego promieniowania gamma. Druga polega na ruchonym

zawieszeniu źródła promierdowania i detektora сraz zastosowaniu

odpowiedniego układu śledzącego, tak, aby źródła i detektor były

zawsze na poziomie, do którego zbiornik został napełniony.
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V." praktyce di "us p. sjetcidr. tcożaa zrecliccwać prs.es zastosowanie dwóch

pi'sckadaLLow gamma, /w niewielkiej odległości od niebie/ i takiego

Ich napędu w kierunku pioacwya, aby zav/sze jeden z nich sygnalizo-

wał część opr^inion^ zbiornica, a drugi napełnioną.

UrsQQzeaia izotopowe stosowane w górnictwie przynoszą byrdzo duże

korayaci techniczne i ekonomiczne.

Cscsto urządzerJ-a izotopc.Te są jedynymi csujnikani noźliwymi' do

stosowania w układach automatyzacji.

Analizy ekoaoniczne wykonywane po zastosoł;aaiu tych ursr
v
.i3eń wyka-

zały bardzo dużz opłacalność ich stosowania.

Przykładowo za3toso>7anie jednej tylko cybernetycznej stacji aakłado-

v.czsj Т'ЛГАН daje kopalni oszczędności rsedu 2 min.zł. rocznie.

Zastosowanie izotopowego gęstościoaierza poswala na oszczędność

rz cdu 0,8 - 1,2 zł. na tonie wydobytego węgla.

Autocatyaacją trariapoitu pionov/ego kopalni daje oszesędność 4 - б

mlc.sł. rccEnia,

Oszczfdnobci te wynikają zo zvyifkazenia przepustowości urobku,

zmniejszenia czasów przestoju
f
 awarii itp.

A więc korzyści se stosowania tych urządzeń wyuieme i «rządzenia

to będą atOBOwane w coraa więkscym zakresie.

V/ Polsce realizuje się obecnie kompleksową automatyzacje kilku

kopalń na wzór jui obecnie zautomatyzowanej kopalni "Jan", która

była poligonem doświadczalnym dla ssergu rozwiązań.

Vr układach tych wymagających bardzo dużej ilości urządzeń czujniko-

wych zastosowanie izotopów jest konieczne i będzie się nadal roz-

wijało.



- 1 3 •-

I . P i ę t k o w , Ь » P i e t r o w , J . P a p a z o w

" T e c h n i k a J ą d r o w a " - I R B

CIA.SŁY, BEZSTYXOWY POKUR I KEGUXACJA

POZIOMO ZA POMOCĄ RADIOIZOTOPO'i/YCH

łSSKHIKOW POZIOMU.

С Z E & С I

1.

Wiele procesów produkcyjnych a różnych dziedzin praecyało-

wych /górnictwo, chemia, przetkał naftowy, cementownie,

setalurgia, przemysł spożywczy itp/ wiąże się з poxiaraci

posiomów różnorakich materiałów /półproduktów, surowców

itd/ я dużą dokładnością.

Wyaagania podwyższonej dokładności pomiaru wynikają z nastę-

pujących względówt

a/ Duże wyoiary pojesników, w których taofcaa u^ieśció

olbrsyaią ilość surowców 1цЪ oateriałówj

b/ Pewne procesy technologiczne wymagają wyjątkowo dokładneg-

utrsycania określonego poziomu, na przykład vr produkcji

sody dla prawidłowego przebiegu procesu karbonizaeji

niezb ędnym jest utrzymania w kolumnAc-łi abscrbcyjnych

i karbonisacyjnych stałego po2ioma z dokładnością

* 30 - 50 EJSI

c/ Dokładne dozowanie objętościowe określonej ilości aa-

teriałów przeznaczonych do wprowadzenia do reaktorów

chemicznych, lub napełnienie cystern kolejowych silnie

żrącymi surowcaai.

Analiza istniejącego stanu problecu wskazuje na szerokie

zastosowanie " klasycznych" środków pomiaru poziocu
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pocziiwszy od neto.d przemysłowych przy pomocy listwy lub

linki a skończywszy na metodach elektrycznych, świetlnych

atustyczTiychu radiowych i innych współczesnych metodach.

Niestety te prosta i tanie metody nie mają absolutnie

zastosowania przy pomiarach poziomów w pojemnikach pod

ciśnieniem, w naczyniach do cieczy trujących lub w przy-

padkach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu itd.

¥/ przypadku środków klasycznych pomiar poziomu materiału

odbywa się bezpośrednio tzn. czujnik styka się z mierzonym

materiałem.

Obserwacje przeprowadzone w licznych przedsiębiorstwach

przemysłowych wskazują, że we wszyetbach rozwiązaniach

realizowanych na tej basie informacja pierwotna o poziomie

uzyskiwana jest poprzez bezpośredni kontakt czujnika

z nieraonym czujnikiem. Jest to jedna z zasadniczych wad

omawianych układów wprowadzających do pracy czujnike zawod-

ność głównie z powodu zużywania się, korozji, kleietości

i innych uszkodzeń mechanicznej końcówki.

źródłem dodatkowych błźdów jest również układ przekształ-

cajmy, bez względu na jego rodzaj i konstrukcje.

Do podstawowych uszkodzeń należy tutaj zaliczyć: utlenianie

układów stykowych, włączanie i wyłączanie obwodów elementów

przekształcających itd.

Współczesny etap rozwoju przemysłu wyposażonego w wysoko-

wyćajną technikę na bazie nowoczesnej technologii stawia

przed technicznym kierownictweo zakładów aowe problemy zwią-

zane z pomiarem i regulacją w prodesach produkcyjnych.
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2. Opis radioizotopowych Bierników poziomu z odczytem

ciągłym typu HHIX - 2000; HIR - 02; HIR - 03

produkowanych przez Zjednoczenie "Technika Jądrowa •• - l?

Zasadniczym:przeznaczeniem bezatykowych Bieraikov; poziir.;

z odczytem ciągłym jest mierzenie zmieniających się p-sic-ov.

w układzie statycznym oraz dynamicznym w licznych procaaaoti

produkcyjnych przemysłów» chemicznego, naftowego, przeróbki

?opy» górniczego, metalurgicznego, cementowe.jo, apozy.voacjo

i innych.

2*1* Zasada, na której zbudowane są, bezstykowo, radioizoto-

powe mierniki poziotau ze stałym odczytem i wyjściem dla

potrzeb regulacji bazuje na różnicy w stopniu pochłaniania

przez środowisko promieniowania jonizującego.

Posiar, kontrola i regulacja poziomów w koliranach przeć-

karbonizacyjnych i parownikach sprowadza się do prześwietla-

nia części pojemnika razea z kontrolowanym fluidem za pomocy

jednego liniowego źródła promieniowania gamma.

Intensywność promieniowania po jego wyjściu z pojemnika

powinna być równomierną.

W ten sposób wysokość pozioau czynnika w pojemniku będzie

liniowo zmieniać intensywność radioaktywnego pola.

V/ danym przypadku wybrano źródło radioizotopowe Cg - 137

o aktywności 3,1 mCu gdyż ma on dosyć długi okres rozpadu

połowicznego Zj/g » 32 lata.

Aktywność ta określana jest w zależności od grubości pojemni-

ka. Przy grubości 47 cm ścianki żeliwnej tłumienie będzie

czterokrotne wskutek czego otrzyaujecy informację rzędu

13000 imp./sek.
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informacja dsje błąd statystyczny poniiej 1 SS.

Dane te zostały wyliczone oraz sprawdzone na drodze ekspe-

rymentu i w pełni odpowiadają wymaganiom zadania technicz-

nogc.

2.2. V/ załączonym schemacie dane są oddzielne bloki,

z których składa się regulator poziomu.

Ich funkcjonalne współdziałanie wygląda następująco:

blok promieniowania / 1 / wytwarza skierowany strumień pro-

mieniowania ganma, który po przejściu przez mierzony pojem-

nik trafia do detektora / 2 /, gdzie kwanty - gamma prze-

kształcone są w cłyski 'świetlne i trafiają na fotokatodę

związaną optycznie z detektorem / 3 /.

Tutaj błyski świetlne przekształcane są w impulsy elektrycz-

ne j, podlegają wzcocnieniu i przekazywane są poprzez kodensa-

tor rozdzielający na wejście synchroniżującego wtórnika

eaitorowego / 4 /, którego zadaniem jest zgrać" wysoką

oporność wyjściową z ni3ką opornością kabla.

iJastępcie sygnał elektryczny kierowany jest do wzmacniacza

/ 5 / tak, aby otrzymać" sygnał impulsowy o amplitudzie

8 - 10 V.

'•Ysascuisiiy sygnał icpulsovjy psddavrany jest analizie aaplit-u—

dcwej w dyskryminatorze / 6 /, gdzie prsepu3zcza się tylko

te iapulsy, które pozostają w otosurJiu proporcjonalnym do

wielkości zmiany poziomu.

Wyodrębniona w ten sposób informacja przekazywana jes"c

nr cslu acałkowania do intertyaetru / 7 / i przekształcana

w sygnał prądu stałego, który wędruje do układów kompensa-
 v

cyjnych / 3 / w celu otrzymania sygnału proporcjonalnego do

poziomu wartości. Przetworzona wartość analogowa przekazywa-

na jest do bloku / 9 / w celu wzmocnienia i przekształcenia
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z napięcia w prąd. Z tego bloku eygnał wędruje aa wyjścia

regulacji /18, 19/» na obudowany indykator wskazówkowy•

/ II / oraz na krańcowy ogranicznik górnego i dolnego

poziomu / 10 /.

Tutaj można ustalić potrzebny poziom tak aby zadziałał

jeden z wbudowanych przekaźników dla górnego i dolnego

poziomu, który to przekeźnik włącza odpowiednią lanpę

sygnalizacyjna wbudowaną w blok elektronowy, a jednocześ-

nie włącza wyjście blokady, alarmu lub czegoś innego wg

życsania klienta.

Cały schemat strukturalny regulatora poziomu zasilany

jest z sieci prądu zmiennego 220 V przekształconego

w niskie napięcie stabilizowane w bloku / 13 / do zasila-

nia wszystkich bloków.

Z bloku tego zasilany jest również blok wysokiego napię-

cia / 12 / do zasilania stałym napięciem 500 - 1500

2»3. Opis poszczególnych bloków.

2.3*1. Blok promieniowania.

Blok promieniowania zapewnia pewną ochronę przed

promieniowaniem radioaktywnym a stopień jego osłabienia

można wyliczyć zgodnie z wymaganiami dla kategorii " С "

uzgodnionej z władzami sanitarnymi. Jednoczeenie wytrarza

on wązko skoiiaowaną wiązkę prosieni gamma o charakte-

rystyce liniowej / yjysokość wiąz-ki 10C0 mm; szerokość

200 mn/.

Zasobnik wykonany jest z żeliwa temperowanego i jest

hermatyczny. Posiada on kształt cylindra o wymiarach

i 80 - 100 os z 1300 mm.

Wzdłuż jego osi głównej w centrum cylindra usytuowane

jest źródło w postaci trzpienia.
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Przez całp. wysokość cylindra wykonana jeat szczelina

/ koliaator /. •

2.3.2. Dla detektora promieniowania Jonizującego wybrany

sostał odpowiedni scyntylator plastykowy o wymiarach

(f 40 ш x 1000 mm, w którym część trafiających kwantów -

gamma przekształca się w błyski świetlne.

2.3.3. Optycznie związany ze scyntylatorem ЛТс typu

EMI 9656C, odporny na działania ciepła i drgania.

Padająca na fotokatodę sygnały świetlne wybijają z niej

elektrony, które powielają aie po każdej diodzie i z opor-

nika obciążeniowego na anodsie zdejmowany jest otrzymany

impuls elektryczny.

2.3.4. Poprzez kondensator rozdzielający otrzymany sygnał,

kierowanj' jest na wejście wtórnika emitlerowego

o wiolkooporowym wejściu i małooporowym / 75 С'т/ wyjściu,

który pozwala na oddzielenie eondy pomiarowej od bloku

elektronowego na odległość 200 mm. /

2.3.5. Przechodzący przez przewód sygnał impulsowy wzmoc-

niony jest przez impulsowy wzmacniacz szerokopasmowy

z pasmem częstotliwości 2 MHz ze współczynnikiem wzmoc-

nienia К в 200, wyjściową amplitudą sygnału 10 V i szero«»

kością impulsu 1 - 2 mikrosekund.
* . •

, -

2.3.6. Impulsy wychodzące ze wzmacniacza kierowane są do

dyskryminatora amplitudowego w celu analizy i prze-

tworzenia. Osiąga się to uł2:adami różniczkowymi dyskry-

minacji amplitudowej, stanowiącym urządzenie antykoincy-

dencji. . .
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Wszystkie impulsy posiadające amplitudę większą od

zadanego dolnego poziomu i ograniczone progiem gómyta

są przepuszczane przez układ antykoincydencji.

Próg dolny nożna zmieniać od 0,5 do 10 V, przy czyn

ргоЪ górny może się przesuwać równolegle do poziomu

3 określoną wartością " okno /.

2.3.7. Przetworzona przez dyskryminator inforraacja

impulsowa przekazywana Jest na intensyaetr,

którego zadanieta jest przekształcenie te.j informacji

w sygnał analogowy - stc.Łe napięcia, proporcjonalne do

częstotliwości przetwarzania impulsów.

Równocześnie wprowadza aię tutaj stałą czasu z odpowied-

nim czasem ustalenia sygnału prądu stałego w celu zmniej-

szenia, efektu statystycznego rozdziału informacji.

2.3.8. Układy kompensacyjne.

Przy pojemniku napełnionya tłuaieni9 środowiska

jest caksymalne a otrzyaany sygnał tcininalny. Przy zbioi-w

niku opróżnionsTa na odwrót; otrzymany sygnał jest maicsy-

calny. W tyra przypadku wskazania iniemika poziomu за dla

człowieka nielogicznie związane ze zmianami poziomu.

Dlatego też stosowane są układy, które naja. podwójny celt

z jednej strony, unikniecie powyższego efektu, a z dru-

giej - dla uniknięcia początkowej informacji / odpowiada-

jącej pojeonikowi napełnioneiEu/.

2.3.9* Prsetworaiki napięcia w prąd elektryczny.

Ea się tu na uwadze odpowiednie wzisacniacze prądu

stałego, których zadaniea jest doprowadzić wielkość sygnału
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prądu stałego, otrsyranego aa wyjściu intensynetra, do

wielkości / w zakresie napięcia lub prądu/ spełniającej

konkretne wymagania.

2.3.10. Ogranicznik górnego i dolnego poaiotau.

Za pomocą specjalnych pokręteł do strojenia, ssnaj-

ćujących si? na przedniej tarczy, nożna ustawić dwa

poziony, po przekroczeniu których zadziałają odpowiednie

przekaźniki sygnalizujące odchylenie od założonych.

Określone styki tych przekaźników można wykorzystać również

do awaryjnego praarwania danego ргосези.

2.3.11.
 T
.?3kaźniki poziomu.

Jako wskaźnika można użyć mikroamperomierza,

który Kontuje się na tarczy czołowej przyrządu. Jego

podziałka wskazuje w procentach / od О Й do 100 % /

saiany poziorau w całym sakresie pocdarowya.

2.3.12. Wysokonapięciowe źródło stabilizowane.

Jest ono wykonane na oddzielnej p2ycie. Stałość

rzędu 10 . Uapięcie иозпа zmieniać wg życzenia w granicach

od 500 do 1500 V.

Ыакзутиа1па konsucpcja wysokiego napięcia 1,3 иА„

Zużycie ze źródła niskiego napięcia około 300 oA..

2.3.13. źródła zasilania niskiego napięcia.

One zapewniają zasilenie wszyatkica pozostałych

bloków i układów. KaksjTEElna zmiana napięcia * 0,1 V.

Obu iródła dają po 12 V, przy czym kaźdo z nich może być

uz-i.otaione г dodatnim lub ujennym biegunem.
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Zużycie od każdego a nich -500 mA.

2.3.14. Dwa wyjścia dla sygnalizacji - blokady.

Sa to styki przekaźników dla górnego lub dolnego,

poziomu, która można wykorsyetac w zależności od konkretu

nego przypadku.

2.3.15. Wyjście - regulator 5 nA..

Jest to wyjście, a którego bierze się sygnał

sterowania / automatycznej regulacji / wg poziomu w pojem-

niku..

2.3.16. «
r
yj.i3ie - ICO a7.

Służy do sterowania elektronowymi potencJoaetrami.

С Z E S fc II

O',VAi7XS SS2SSYKOTYCH Н

ECGUIAIGHCV/ POZIOM O 0DC2YCIS CIASŁYSI I CIĄGŁYM

raJ V/ UK2ADAC3 DO PODTRZYaTiVAHIA. STAiEQO POZIOMO*

V/drbsenie

Бо ch-wili obecnej różnorodne modyfikacje predukc^anych

w Bułgarii radioizotopowych mierników - regulatorów

poziomu typu EIUK - 2000; HIS - 02; HIR - 03 znalazły

konkretne zastosowanie w przemysłach: chemicznym

i celulozowym.

A. Przy produkcji i wykorzystaniu ciekłego chloru /-'-' /

- do pomiaru cnloru ciekłego w kolektorach magazyno-

wych zrealizowany jest układ pomiaru i zabezpieczenia cystern

o ogólnej pojenr;ośsi 53 o wykonany w oparciu o radioizotopów;,
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i

aiamik poziomu typu RIKX - 2000 akonpietowany

następująco:

- blok prozdeniowania z długością czynną 2300 ssaj źródło

C
g
 " ^ o ogólnej aktywności 0,4- m Curie;

- czujnik s czynną długością detektora 20C0 cm, zrealizowany

na bazia plastycznego scyntylatora f> 50 ma s 2000 ca

i krotnik fotoelektronowy typa ELE S656S, bloku elektro-

nowego HIKK - 2000;

- rejestrator typu ŻIRg 160 lmA, klasy 1,5» Prędkość aeehaniz-

mu przesuwu tyśsay 20 mm/gods., produkcja "HETRA" -

Czechosłowacja;

- układ praekaźcikowy dla zabezpieczenia i sygE^lisac^i -

świetlnej i dźwiękowej, ula poziomu górnego i dolnegoj

- szafa hermetyczna z zapewnionym nadciśnieniem 2 шт słupa

wody dla normalnej pracy aparatury w zbyt szkodliwym

środowisku;

2

- linie kablowe z przewodu КВБК 4 s 0,75 шз prsymocowanego

do obciągniętej linki kapronov?ej!

- cyatemy ustawione na czterech betonowych pcds luwk&sń

o "«yniarachi ^ 2600 mm, długości 10 000 ЕЕ, grubość

stalowych ścian 2b иш. W odległości 2 ш od włazu podstawo-

wego usytuowane są przewody rurowe i armatura do napełnia-

nia i wypompowania oiekłego chloru pod ciśnieiiiem 15 kG/ca
2
.

Dodatkowo każda cysterna wyposa&or-a jeet w dwie rury

ji 89 x 4 mm ustawione pionowo w odległości 500 mm ed
siebie.

W nich mocuje się blok promieniowania i czujnik.

Wdrożenie 15 układów wykazało, żs etwcraony na bazie radio-

izotopowego miernika poziomu typu EIBK - 2CC0 układ jsat w

pełni niezawodny i bezpieczny.

Dzięki wysokim walorcu techniczno-eksploatacyjnym system

zapewnił]
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« zwiększenie współczynnika zapełniania każdej cysterny

o 25 й;

- zwiększenie dokładności określenia ilości ciekłego chloru

zawartego w cysternie / * 0,3 г / W3kutek czego wyelimino-

wano konieczność wykorzystania wagi do ważenia cystern

kolejowych / ciągły kontakt ze żrącym chlores prowadzi do

korozji» która zmniejsza dokładność wagi / ;

- ciągła kontroli? całego cyklus pompa - instalacja chłodnicza

dla ciekłego chloru - kolektory magazynowe / wszystko to

doprowadziło do zwiększenia współczynnika sprawności za-

kładu produkcji chloru o 3,5 Й /;

- uniknięcie upuszczania gazu w wyniku przepełnienia cyaterny.

W ten sposóa zapewniono bezpieczeństwo pracy ponad 4000

pracowników, żoniejaseniu ilości awarii, które .mogłyby

przerwać pracę zakładu na 2 dni»

W ciągu czteroletniej regularnej eksploatacji układów

ustalono, że środki wydane na ich zainwestowanie zwracają

się w okresie krotssya od jednego roku.

B. Układ automatycznego utrzymania niezmiennego poziomu

w kolumnach karbonisacyjnych przy produkcji sody

kalcynowanej.

Układ realizowany jest w oparciu o ulepszony wariant miernika

1 & Ж - 2000, zmodernizowanego na oazie I-crzemowych przyrzą-

dów półprzewodnikowych z wbudowanymi blokaoi dodatkowymi

do realizacji wyaagań regulacji proporcjonalnej.

Systea v^ykona^ za pomocą miernika - regulatora poziomu

z ciągłym odczytem typu SIR - 02 i HIH - 03 w komplecie j

- blok promieniowania z charakterystyka, liniową długość

czynna 1200 шит aródła Cs 137 o ogólnej aktywności 2 ecurie,

hermetycznie zamknięty w rurze z kwasoodpornej stali

nierdaewnej|
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- csv.jnik o długości czynnej detektora 1000 mm, składający

aic ze acyutylatora plastycznego ф 40 x 1000 optycznie po-

wiązanego z Е Щ 9656 oraz wtórnika emiterowego.

Jest az. zacimięty w rurze ze stali siierdzewne j;

- elektronowy przetwornik pneumatyczny typu ЕРР-бЗТ;

- odbiornik F.V 10 - 17 1

- proporcjonalny całkowo-różnicowy regulator PRZ - 25,

- mechanizm wykonawczy К Ш - 500.

Geometryczne usytuowanie układu: blok promieniowania -

detektor zrealizowano na kolumnie karbonizacyjnej' o średnicy

ponad 1300 aa, przy czym blok promieniowania wbudowany jest

w kolunnę we wmontowanej wcześniej pionowej' rurze ze stali

nierdzewnej, zawieszonej w górze kolumny w odległości 800 am

od ściany.

Czujnik umocowany jest na zewnętrznej ściance koluany piono-

wo na określonej z góry wysokości. Jest on chroniony przez

osłony termiczną.

Osis.gn.ieto nast-ępująoe parametry tachniczno-ekonociiczne:

- kontrolowany pozioa 1000 вш;

- zakres pcsiiaru na długości 500 вот;

- dokładność regulacji - utrsynania poziomu w kolumnie

karbonizacyjnej w reżyoia dynamicznym * 60 mm;

o zmiana poziocu w porównaniu do pierwotnie zadanego w ciągu

3 miesięcy - 10 mm;

- personel obsługujący daje bardzo dobrą ocenę niezawodności

pracy wdrożonych dwudziestu dwóch układów. Kasz pogląd

je3t analogiczny. Do chwili obecnej nie było przerwy

z winy KIR - 02;

- realizowana jest pełna automatyzacja procesu technolo- '

gioznego na.wydziale karbonizacji, wskutek czego pod-

wyissone zostały współczynniki sprawności wszyatkich

kolumn;
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- zmiejszone iicść pracaivnihd?: zatrudnionych przy utrciyr̂ :-

aiu koluxa / w innych zakładach przy tej pracy zacruduia.

się ponad 30 robotników/;

- wg danych zakładu środki wydane aa inwestycja zwróciły się

w ciągu 3-eh miesięcy;

- przy pomocy radioiso-iopowego niersika - raculatcra pozio-u

2 odosyteia cis^ł^m typa 2.TR <• 02 soatało rczv/iasaue auto^j.-

tycsne utrzymanie nissnia^csgo pozioau koląca parnikov/yoh

prsy produkcji techriieznego SaCH. Zabezpieczono dzięki ~eu-j

pamiki przed przegraawanien aię i иззкоа.̂ зг.1аа±̂  .

- zairtcnatyzcv/ana resulaoja poai-эза ucstała zrealizowana na

zasadzie dyskrstnei, dzięki v^udowansnii uo ciemiki'.v typu

2ПЯ - 02 sygaaliaaTiorowi pozienu dla £rar.ioznyoh .ca

pô iomór/j

Wymieniony przyrząd akoiapletowany jast z:

- bloku proEieaiowusia o liniowej charak-serystyoa z

csyiuią 12C0 гиг, żródłsa CL» ' o c^ólnej akiywnosci

4 Ecrrio, zsaiznię-isgo w rurze ze stali •biardzer/r-ej;

- hermetycznego, odpornego aa korozję liniowego czujnika o dłu-

gości czynnej acyntylacyjnego detektora i 4-0 x 1CC0 sa

optycznie powiązanego z detektorea krotnikiee Totoelektrycz-

ауа Н И S65ó 3;

- bloku elektronowego typu 5XR - 03 i

- elektro-pneumatycznego przetwornika przekaźnikowego

produkcji " DRELOBO 4 R D ;

- mechanizmu wykonawczego - pneumatycznego lub hydraulicznego

cylindra, produkcji bułgarskiej}

- przekaźnikowego układu zabezpieczającego a sygnalizacją

dźwiękową i świetlną;

- rejestratora do kontroli w czasie ŻiKg - 150 produkcji
n
 ЫЕ2ЖД. " - CSHS.
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Geoastrycace usytuowanie układ- blok promieniowania - detector

rozwiązane jest w taki sam sposób jak przy kolumnach karco-

nizacyjnyeh z tą różnicą, że rury sa. odległe o 350 mm od

vswactranej ściany parowników o grubości 47 иш wykonanej

z Seliwa.

;.'::-. Jkano następujące parametry techniczno-ekonoaiczne;

~ aierzony poziera 500 omj

•- t-kreślone uprzednio przez operatora wielkości górnego i dol-

nego poziondw w granicach od 5 й do 95 5» poziomu mierzonego}

- osiągnięta dokładność utrzymania
1
 posiomu w kolumnie paTOi-

kowej 200 ma}

- niezawodność uruchomionych do chwili obecnej 12 układów

odpowiada wymganiom klienta, gdyż wykorzyatany w nich

oiernik poziomu, o któryn mowa, nie ustępuje diernikowi

wyprodukowanenu w laooratoriua prof, dr Bertholda RPU ;

- о2Ъ;.-яа się zautomatyzowane utrzymanie pozioau wskutek czego

r-
1
;. fn.iaciiS kolunmy v.

r
zroała o IS &;

- vzrł?.> do 10 000 godzin okres nicdzyremontowy. Przy regulacji

rgcEnć.j parovmiki ulegały uszkodzeniom co 500 - 300 godaia,

a koszt remontu jednej kolurmy jest równy cenie trzech

układów;

- wydatkowane środki na zainweatow&nie 12 układów zwróciły

się s sataych tylko oszcz§dności na remontach 4-ch kolasa.

C, Zautomatyzowany układ utrzymania ciągłego technologicznsgo

procesu ekstrakcji pray produkcji chlcrowoćo;-u.

Został on zrealizowany za pococą jednej modyfikacji radio-

izotopowego miernika poziomu z odczytem ciągłym Е 1 Ж .- 2000 «

KISI - 500 i składa się zs

- radioizotopowego bloku promieniowania o długości czynnej

600 аза, ге źródłem Cs~^' o aktywności 4
f
8 mourie
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rozłożonej nierównoiŁiemie wzdłuż źrćdła. Jest on Ьегкэ-

tycsnie zaaksifty w obudowie stalowej # S3 cm z szerokoś-

cią okne 6 ca na całej długości czynnej;

- czujnika scynt;'laoyjno£O na bazie Ma

0 ?fyciare.cb. ̂  40 x 50 ca F3U typu li 12G 52 A prod^Ucji

ZEIS - 1JED odpornego na korozję i wilgod;

- elektronowego bloku RINI - 5C0 z wyjściami przeke. ir.ikcwyci

1 poteacjómstrycznyrai / O <- 100 aV / j

- rejestratora - kompensatora elektroniosnego z wbudowany":

pneussatycnnya regulatora^ prcporcjonalnya typu EP? - 09;

- nechanizDU wykonawczego L2M - 250 ;

- układu przekaźnikowego z możliwością sygnalizacji świetlnej

oraz sterov»'aaia górnya i dolnym pozioma'ai ;

- linii kablowej z przewodu sygnałowego typu KBM i з Оу 75 сл~
!

- pneusatycanych linii iapulsov.-yciif

Geonetryosne rozgęszczenie układa felok promieniowania -

detektor zrealizowano na liolatnnia Qksvrakcyjnej o średnicy

sevraetrznej 1150 22a; blok promieniowania se źródłea radioak-

tywnya usytuowany je3t pionowo z jednej strony kolumny, a

z.&s-ugiej strony, naprzeciw źródła przycocowany jeat poziomo

czujnik scyntylacyjny.

'Blok elektronowy, układu regulacji i sygnalizacji ustawiony

jest na centralnym pulpicie sali dyspozycyjnej wydziału.

Układ zmontowany został w końcu 1970 roku i do tej pory pracują

niezawodnie. 7.' ciągu tego okresu tylko ras z winy personelu

obsługującego trzeba było przeprowadzić naprawę.

Wyniki wdrożenia wykazały, ie ze wsaystkiaii stosowanych

dotąd metod, rozwiązanie radioizotopowe jest najbardziej

niezawodne.

Osiągnięto następujące wyniki techniczno-ekonomiczne:

- zakres kontrolowanego poziomu 500 ит;

- dokładność regulacji - utrzymywania poziomu w kolumnie

+
 20 om 5
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zadanego pierwotnie poziomu w ciągu roku 5 - 2 0 mm;

- zlikwidowano- awarie kolumny wynikające a nieprawidłowych

pararastrów technologicznych ;

- podwyższono jakość produktu wyjściowego, osiągnięto stężę»

nie chlorowodoru ponad 95 й;

- zmniejszono personel obsługujący o 5 osób;

- zwrot wszystkich nakładów wydanych na inwestycje układu

w ciągu 6-ciu miesięcy.

III

PARAMETRY ТЕСНЖСГЯО-ЕКШОЖСГНЗ ŁECERHIKOW - REGULATORÓW

POZIOMU Z 0DCZY23H STAŁYM PRZY ZASTOSOWANIU PRZEMYSLOV/YM.

i'/ sseres;
1
' паззусп przedsiębiorstw przemysłowych istnieje

odczuv/alna potraeoa posiadania niezawodnych i czułych prsy-

rsftd<5w poaiaru i kontroli poziomów. V/ tya względzie środki

klasyczne nie sawsae aa. w stanie rozwiązywać te zadania,

szczególnie w nowocześnie wyposażonych przedsiębiorstwach

stosujących technologię szybkościowe i żrące oateriały.

Hależy podkreślić, że na оЪеспуп etapie radioizotopowe taetody

śledzenia i kontroli poziomów nie znalazły jeszcze należycie

szerokiego zastosowania.

Stan ten można wyjaśnić następująco:

1/ Brak szerokiej inforaac.ii technicznej i odpowiednich зре-

cjalistdw prowadzi do tego, że bardzo często jfcdnostki

projektowe !•:., kierownicy techniczni nie znają możli?/cści

i zalet tych przyrządów.

2/ W/w przyrządy, nie tylko w Bułgarii, lecz również w rozwi-

niętych technicznie krajach, nie są produkowane seryjnie

lecz jako wyposażenie niestEindartowe.

3/ 8 lat temu w kraju naszym nie było przedsiębiorstwa, które

by tak jak Zjednoczone Przedsiębiorstwo Gospodarcze
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11
 "echnika j^drona" aogło prowadzić prace studialne, rroje»

ktować, wykonywać i wdrażać wysokoefektywne ra.dioisotofo-.ve

metody i przyrządy kontroli i automatyzacji procesów tech-

nologicznych»

.4/ Istnienia o'aav.
r
 aa^tocora^ia substancji radioaktyvaycu w

warunkach produkcyjnych wynikających. 2 nieznajomości i3toty

problemu; i środków ochrony przed promieniowaniem radio-

aktywnym.

W procesie badań ustalono konieczność wdrażania przeważnie

regulatorów pozionu ze atałya odczyten, przeznaczonych do pracy

w wyjątkowo ciężkich warunkach, eksploatacyjnych - przy wysokiej

tecperaturz9 i ciśnieniu, w ai;a:oafejze korozyjnej i szkodli~

wej i przy warunkach grożących wyouohen.

Y/ większości przypadków aiej3ca do Eoiitaia źrćdła-szujnlka

są wykluczona przsz taoźliwodć naruszenia jednolitości ooje-

oaikćw t.j. wypada realiscv7aó poaiar besstykowy»

Doświadczenie wynikająca ze stosowania regulatorów poziô ó̂ .'

w krajach rozwiniętych, takich jak SSHR, CJSA, Xanada^. Anglia,

PranojŁ, Belgia» E?iT i innych wykazuje, so najszersze zastoso-

wanie znalazły intensyoetryczns regulatory poziccu ze stałya

odczytea jako przyrządy bardzo czułe, dokładne i o wysokiej

niezawodności. Znajdują one zastosowanie w najróżnorodnisj-

azych gałęziach przeoyeła; do poniaru i regulacji poziomów

ciekłych substancji, 3zkła ciekłego w piecach, wannov^yoh;

poziomów w reaktorach katalitycznych; przy napełnianiu

cystern kolejowych lub wagonów; zautocatyaowanya składowania

paliw płynnych; napełniania ризаек konserwowychę co regulo-

wania kotłów parowych, do śledzenia różnych poziomów w prze-

airsłach: fannaoeutyoaayoh, spożywczym, lekkim, naftcwyta-

cheoicznyo i innych,

w £P2- już w 1950 т. wdrożono radioizotopowe mierniki pozicau
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liniowyo źródłem do kontroli pozionów w metalo-

wych krakins-Łstalosatorowych kolumnach o wysokości 10 ta,

średnicy 4 та i grubości ścianek 20 cm.

Graniczne dopuszczalne 2miany w kolumnach około 3 m, tempe-

ratura we wnętrzu kclanny + 560°C.

Wykorzystano tam ideowe rozwiązania abaiogicsne do przesta-

wionego na schatŁsci.e 2.

Detektor zmontowano V7 odległości l
t
5 и od górnego końca

kolumny. Rakłiłdy inwestycyjne zwróciły się w przeciągu 100 dni.

Miernik poziomu opracowany w laboratorium prof, dr Bertholda

/ RF2J / jaat anulogicany do opisanego po?ryiej.

Opracowanie przeznaczone do wdrożenia w przemyśle chemicznym.

Do zbiorników wysokoprężnych wykorzystane jest źródło liniovre

o długości 1,2 a. Wg danych wykonawcy v-ydatki na wdrożenie

zwrócą B±ę w przeciągu 2 - 5 miesięcy /w zależności od

miejsca monta&u/.

Szerokie zastosowanie znalazły iśotopov;e sierniki poziomu

w 2SRP.. Vi'g danych laboratorium izotopowego na Łotwie wdro-

£priie miernika pozionu YP - 8 do kontroli poziomów w zbior-

nikach dla ropy naftowej o pojemności 5000 m dało rocznie

około 100 000 rubli oszczędności z jednego zaaontoF/anego

przyrządu.

5Ta:ize pięcioletnie doświadczenie y/drażania radioizotopowych

mierników pozioau potwierdziło to W3ay3tkie. dane.

Jeden układ kosztuje dosyć drogo - około 10 000 lewa, lecz

wydatki zwracają si§ bardzo szybko, w ciągu 3-5 miesięcy,

tylko и oazczędności bezpośrednich, co nożna sprawdzić

"•.%• dokumentach księgowych.

;.i '.'skończenie należy podkreślić, że celowa jest bardziej

: C'-̂i'a. współpraca instytutów projektowych tych gałęzi prae-

oy."'lu, sdaie nasze przyrządy mogą znaleźć zastosowanie.



- 31 -

SCE3Ii12 BLOKOM SCYlZTYIulCYJIECrO RSGUIAECEA POSICUJ

1. Liniowy blok

2. Liziiowy detektor acyntylacyjay

.3. Krotnik fetcelektronowy

4. Synchronizuj îey wtórnik eniterowy

5. Liniowy wzmacniacz impulsowy

6. Dyskryainator amplitudowy

7. Linicvrj iritensycotr cai&ujący

3. UJŁłea kompensacyjny

9. Pr z etiscii-nik napięcie - prąd

10. 0grar>1 ognik dolnego i gdrnego poziomu

11. Indykator posioz.u

12. Stabilizowana iródŁo wysokiego napięcia

13. Stabilizowane źródło niskiego napięcia *

14. Wyjście sygnalizacji - blokady 1A/220 T

15. Laopka sygnaliaacyjna - "Pozioa górny
1
*

16» Lanpiia sygBblizacyjaa •• "Pcaiom dolny"

1?. Wyjście sygnalizacji - blokady 1A/22C V

18. Wyjście elektronowo - pneumatycznego przetwornika

0 - 5 ma.

19. Wyjście dla elektronowego potencjometru - regulatora

0 - 100 mV

18 19
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'.V.Altaaow

J ą d r o w a " - L К В

R E G U L A T O R P O Z I O M U - ASKOT

Aatonatyosny elektronowy regul&tor poaioau AERIN

praesRscscmy Jest do ptercvraaia parametrem! pracy kotłów

parowych o małej i .średniej wydajności.

Przyrząd, EOŻQ być rtivmiez wykorzystany ^ako saaodsielny

regulator posiouu r<5iiiych cieczy jak paliwa, smary

lut cieose żrąoe.

Zaacćta regulowania oparta jest aa pochłanianiu prociisni

gaama prsez kontrclov/eay czynnik. W celu srmiejszeaia

aktywności źródła projsieaiOTWjSrczego sstoaaje się oddzielne

rsai4lOT.'enie poziomu cieczy w zbiorniku i kontrolowanej

rurze. Przyrząd skkada się г osajaifca pozioma i elektronowe-

so pulpitu.

Czujnik za-A-iera d^a pojersniki ze aródłea promieni gasaaa,

liczniki Geigera - Jlullera i wzmacniaczy isapulsów*

Pulpit elelctroaowy ekłada się z blolsdw do przetwarzania

wpływającej z czujnika informacji, bloku zasilania

i bloku styczników*

CzujEik związany jest z pnlpitea elektroacwya сагопЗ.оадтз

kableta o długości kilku meta-ów*

Schemat blokowy przyrsądu przedatauriony jest na Hys.l

gćaies

1 » arddło promieniowania s"-̂ Eia

2 - abiornik z kontrolowali?» cieczą

3 - detektor promieniowania gamna
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4 - wzmacniacz impulsów

5 - formowanie impulsów

6 - urządzenia progowe

7 - przekaźnik wykonavrazy

8 - układ logiczny

9 - stycznik

Dane techniczne przyrządu

Zakres regulacji poaioaa robocsego

Zakrsa regulacji poziocdw awaryjnych

Zasilanie praj-rsĄdu z aieci

dopuszczalnych temperatur

15 -

2C -

aapię

50 На

50 VA

+ 5 -

30

35

ли

+

па

i 220 U

лЛ

r-©^-

I-
17
—~

 =
^r-jHU4»

.//

4ŹH
Л4/С.•.i

sygnalizacja

I
 n
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ел ponccą przyrsądu kon-roluje 3i§ dwa poziomy robocze.

Dla zwiększenia niezawodności w przyrządzie przewidziano

kontrolowanie rov.Txi.ez, dwa awaryjnych poziomów.

Awaryjne poziccy dublują poziomy robocze i prsy osiągnięciu -*

awaryjnego pozionu przyrząd daje sygnał o awarii.

Vi' przyrządzie przewidziane są następujące automatyczne

operacje:

- włączenie pompy, jeżeli poziom wody jest niższy o.d

poziomu roboczego ;

- irłącsenie sygnalizacji, jeżeli w kontrolowanym zbiorniku

nie ma wody 5

- wyłączenie poapy, kiedy poziom wody osiąga graniczny

posiom roboczy;

- włączenie sygnalizacji, kiedy poziom wody jest wyższy

od niezbędnego;

- wyłączeń ie płomieni, jeżeli poziom wody jest niższy

od poziomu niezbędnego.

Przyrząd posiada sarówno własną jak i wynośną sygnalizację

świetlną i dźwiękową. W przypadku awarii» przy podwyższanym

ciśnieniu w zbiorniku prsyraąd wyłącza się automatycznie,

fcródłen promieniowania garama jest radioaktywny "••? 137

o aktywności 1 tncurie.

Usytuowanie kolimatorów taose być zarówno lewe jak i prawe

w zależności od położenia kotła.

W czujniku zmontowana są cztery wzmacniacze, które pozwalają

przekazywać informacje przez kabel do 5 metrów.

Modyfukacja wzmacniacza pozwala wydłużyć kabel do 100 metrów.

Informacja otrzymana w postaci ilości impulsów na jednostkę

czasu jest przetwarzana w bloku elektronowym i przekazywana

jest na progowe dwupozycyjne urządzenia zajmujsłce położenie
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w zr.lein.osci od położenia cieczy między odpowiednia

źródłem i licznikiem Geigera - Mullera.

Zasilanie przyrządu realizowane jest z prostownika

stabilizowanego a wysokie napięcie do zasilania licznika

Geigera - Mullera otrzymuje się poprzez podwajania na-

pięcia sieciowego.

Podstawowe wyjście przyrządu - to wyjście dla poapy

za potaocą stycznika o mocy do 3 £VA.

Styki dwupozycyjjne з sestykieo zwiernym i zestykiem ros-

wiernye co pozwale włączać dodatkOTo stycznik sev,Tigtrzny

do sterowania 3ilnego zewnętrznego stycznika rozruchowego.

Istnienie szeregu dodatkowych oby.'odćw zewnftrzcych :;oo7;a-

la prowadzić pracę koiapleksową z innymi urządzeni-̂ .-'.

do pracy AOtis. parowego.

I tak na przykład, jeżeli w kotle nie na wody to nie

podaje się ognia, co zabezpiecza przed ewentualnym podwyż-

szeniem temperatury pary w kotle» Jeżeli poziom wody

w kotle т;узэ2у jest od dopuszczalnego, to płooienia nie

wyłącza aię co pozwala na szybkie Ouparoy/anis wody do

poziomu normalnych granic.

Skompletowanie' regulatora poziomu z przyrządem do

sterowania palnika pozwala w pełni zautomatyzować pracę

kotła.

Czujnik przyrządu może być wykonany г chemicznie obojęt-

nych., materiałów, co pozwala przeprowadzać regulację poziomu

ciecay żrących..

Za pomocą czujnika zmodyfikowanego przyrząd może regulować

dwa poziomy ze swobodną odległością między nimi lub
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utrays.7v/acS stałość dwa posiondw znajdujących się vr rói-

nych aiejsoach.

Zaa-bosowanie opisanego wyżej przyrsądu v/ gospodarce

narodowej jest ekonomiosnie korzystne i pozwala zmniejszać

zużycie paliwa ciekłego oraz 2apewnia normalną pracę

kotłów parowych..



is-» ••'« .lessor
Vb'3 EPS Lfesselalrcrosil: "Otto Sch3u" Ereaao - HUD

ЗздтЬопотагЦе r.-;tod ocaiaru grubości orny notsooy tiaklidcv;

pro ai <з ni о two re - ych

Howocaesne, precyssyjae przyrządy miernicze wnoszą istotcy wk2ad

w racjonalizacje i automatyzacje procesów proflultcyjnyoii, Urzą-

dsenia pomiarowe ргзезпаезопа do ciąsłego 'dozoru procesów pro-

dukcyjnych aussą być aaacntowaae Ъэгрозгвйа±о aa obiektach

produkujących i vinoy odanaesać sig jodynie aievjialkim. zapotr-яе-

bowarien aa prace związane 2 dozorco i konserwacją» Wyaieaio-

ae cechy posiadają migdsy inayci ursądssnia poniarowe pracują-

ce aa zasadsis użycia nuklidów promieniotwóroaych. Wymienio-

ne cecby posiadają ai§dzy inriyoi urządsonia pooiarowe pracują-

ce na zaeadsis użycia suklidw; prooieniotwórcaych. W prsstoys-

iacht metalowym, gamowyas, tworzyw aatusznych, papieraiesya,

uszlachetniania papieru oras *еквту3.пуш, pomiary grubości wsgl.

вазу po;7ierachaioYfa3 wykeny^vane są prawie wyłącznie ss роиосе.

arrsąćssii do poniarów pov/ierschniowego ci^śaru* ?ego rodzaju

urs^dsenia pociarows stanowią już cbecais nieodłączną część

składową wysokowydajaych ura^dseń produkcyjnych, jak np» wal-

co
-
.vaicze kla±bi robocie, sładsiarJii, caszyny papisrnicza. <V jiia-

których urcą.ć3eaiach /uraądseaia do nakładania warstw,, do pro-

dukcji типа, i płyt spilśnionych/ ciągła kontrola paracetrów

technologicznych decydujących, o jakości stała się aoiliwa do-

piero po zastosowaniu specjalnych urządzeń podiarov/ych 8"iano-

wiąc tya saayc pualct vsryjscia dla autcaatycsnegc starowania ргзе-

biegiea procesu.

1* Ifetpiiy poaiarevre

Ursądzsnia do poeiartt ciężaru powierachniowego
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do ukreślenia wartości pomiarowych absorpcje albo też roz-

proszenie watsezne promieniowania jądrowego izotopów * Pa,

6 5
Kr,

 9
°Sr/

9
°Y,

 1 0 6
Ku/

1 0 6
Kł albo

 1 3 7
Cs we wsajeonym oddzia-

ływaniu a atoaarai materiału mierzonego. Absorpcja promienio-

niowania jądrowego przy założeniu stałości stosunku ilości

ładunku jądrowego do masy atomu jest zależna od тазу powierz-

chniowej, która Jest ilocsynea gęstości i grubości. Jeżeli je-

den z tycn czynników jest stały, to przy poaocy ursąćaenia do

pomiaru ciężaru powierzchniowego można mierzyć" rotvniez grubość

względnie gęstość"»

Dający sio zrealizov:ać zakres pomiarowy zdetermirLCv.'any Jest

energią promieniowania. Współczynnik rozproszenia vsrstecznego

promieniowania jądrowego jest funkcją тазу powierzchni owaj

oras liczby porządkowej materiału mierzonego.

Kombinacja metody rozproszenia wstecznego s netodą absorpcji

stosowana je3t częściowo do określania kasy powierzchniowej

powłok malarskich. Podłoże powłoki wywołuje stały współccynail:

rozproszenia wstecznego* Masa powierzchniowa powłoki zostaje

0'iraślona na podstawie absorpcji promieniowania jądrowego

przed odbiciem i po odbiciu.

Opis części urządsonia

Urządzenia do poniaru ciężaru powierzchniowego РЫМ 24004 skła-

dają się w ramach vjypoaaienia podstawowego z czujnika cierni-

czego, który zamontowany jest bezpośrednio na stanowisku po-

miarowym oraz z jednostki centralnej Jednostka cen-

tralna zawiera wszystkie elementy sterujące oraz wskazujące.

Może ona być zamontowana na stano-wiski:. sterowania maszyn we



własnej obudov.?.̂  albo też w szafie sterowniczej lub л' pulpicie

sterowr.ic-ya jako ps.nc-1 wsuwany. Taki panel -.vcuwaay sawiera

uklui aterowacia wykonany jako poćsanel wsuwany. Inny wariant

urządzenia przewiduje możliwoić wstgpaega sadawaaia wartości

żądanej w apaao's cyfrowy w jednosikaoh wartości mierzonej»

Jednc3tk«. seaóralna wykonana jsnc ч s-nc?óa ss^suln;/ ^ek, aby

do w^ętraa obudsw.y ^ie ccgia pras-ijctaś si>? wil^cć i aly '̂ yło

ono chronione prze?! iursea.

Caajnik pooiarowy Т1?копу?кжу jest w зропоЪ dopaaswar^,- по da-

nego sadania pomiarowego. Urządzenie аЬгзогрсуЗпэ stcac-.vo.aa ^ee

a obiektach ?omiaro~."--ch, л których 2ateri«'ł aieracny jest ła-

two dostępny г OBU stron. Sicłada 3±ą oziz suin. z czujnika

pomiarowego saivieraj^coso pro^ic-aniJc i sławisę psxiarowa.

Protcienni2c posiada urzs.d20s.ie do saaocowonia dródła proaienio-

wania oras urządzenie efcrsnuja'ue, рсгт.та1а^зсг na. proxieniowa-

Łiie wyi^sznia -.v jciarur*ku sa^eriała aisrscnego i tylko pod-

озаз wykonywania pomiaru. V.' czasie, gdy uradzenie pociarowa

nie jest uży«7ane prosieniowania jest eki-anorn-ane, dzicjii cse-

aa регзспе! obsługujący i dozorujący nia jest narażony na

niedopuszczalnie wysokie dav/ki proaianiowania рггу takim ro-

asaju pracy»

Głowica poaiarowa sswiera detekt^z • .•• wykry?Jaaia prouisnio-

wania oraz wscacniaoz elektrooerrycsay. Detektor £оразэ7.-у-

wasy 2osi;a,3e do używanego rodzaju prooieniowania. ror.vals to

na stworzenia optymalnych warunków aaoevraiajacycli wykrj*cie

prooluuiowania /zastosowanie niśazycb aktywności/.

• 7! głowicach poni&rowyoh ro-prossenia wstecsnegs z?ć.Mz- pro-

rienioy/ania, detek-sor i wsnacniaca elekircnctryc::-.;- anajd^j-^
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si# w j<£<tuej obudowie jednocześnie. Dsięki tenu wystarczy

zapewnienie dostępu do miejsca pomiarowego jedynia 2 jednaj

strony.

Y/szystkie czujniki poraiarov/e wykonane eą konstrukcyjnie

w taki sposób, se są one wodoszczelne przy zanurzaniu dp wo-

dy oraz są chronione przód kuracsa. Urządzenia wydmuchujące

znajdujące się w punktach wejścia i wyjścia promieniowania

dbają o ciągłe ocsyazczanie miejsc pomiarowych.

V/yposazeaie podstawowe urządzenia do pomiaru ciężaru powierz-

chniowego Р Ш 24004- zostaje każdorazowo dopasowywane do wy-

magań poszczegćłiiysji zadań poaiarowych sa ponocą szeregu

aparatów uzupełniających:

Głowica poaiarowa i promiennik utrzymywane są w stosunku do

siebie w 3tałej odległości za рошоса pałąka pomiarowego lub

urząfiaenia -ila ruchu poprzecznego* Głębokość zanurzenia

wsgl. droga przesuwu zależą od szerokości taśay oraz od po-

łożenia stanowiska pomiarowego w stosunku do przesuwającej

si§ taśmy materiału nieraonego.

Dc przesuwania czujnika poaiarowego służą ursądzsnia prse-

suwowe jak również urządzenia dla ruchu poprzecznego na-

pędzana r fczcie, pneumatycznie v/zglednie też elektrycznie.

capewnienia ochrony przed prccieniov/aniem źródła pro-

przechowywane są w pojemnikach trans port owych

ie w pojemnikach stacjonarnych* Pojenniki te odpowia-

dają obowiązującym przepisom rozporządzenia o transporcie -

cateriałów radioaktywnych .wydanym w EED.

Systea aparatów urządzenia pomiarowego do oznaczania cifża-

ru powierzchniowego uzupełniony zostaje dodatkowo przez



aospoły montażowe ałużącs do określania powłok malarskich

za potaooą, pociaru różnicy ditóch sygnałów oras prsea elektro-

niczne urządzenia regulujące służące utrzyianiu atałości

naey powierzchniowej.

3* Ząst.osrrasis.

3*1. ?s*g£nys3r np'Salcvo'

Dla poaiŝ ró'.? grubości stosują się obecnie w przeoyele oetalc-

wym prawie wyłącsaie bezstykowe ae-tody pomiarowe. Przy -sy-

sokich prędkościach, obrdiki i sryEaganiacłi wo'cea jaJcaści рэ-

wiaraciiii se-.vŝ trsnej -fceso typu aetody poosiarowe są jedynymi

spełniającymi wszystkie wyeagane warunki. Eadisaetryczne apa-

raty do pomiaru gruboici nals±% <io typowego '.Typcsa±ecia:

klatek waloowaicsycn do walcowania na zinno, klatsk wygładza».

jących WEilcarek, ur-ąaaed da aaalacrietaiaiiia po7?iez'3cLai

zewnętrznych, jak rówaiaa linii оЬгоЪсвуеЬ i kontrolnych.

3.1.1. Poalar? grab ariel blacb ąrr

¥ walsoumiizyołi klatkach roboczych do walcovrania aa gorąco

zachodzi konieczność pomiaru grubości wilcowariej blachy

pray teasparatursah oateriału przeznaczonego do pomiaru wy-

noszących od 800 do 1100°C. Dla zapewnienia skutecznej

ochrony układów elektronicznych oraz źródła promieniowania

koniecznym jest zamontowanie csujnika poaiarowsgo w odległości

około 1 a od materiału mierzonego. Pojennik oraz głowica

posaiarowa są prsy tya chłodzone wodą oraz wyposażone w dodat-

kowa, oałoaę aateriałani izolujccyrai od ciepła.
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Dla pomiarów używane zostaje śródło promieniowania

o zakresie pomiarowym wynoszącym od 1 do 100 ma grubości sta-

li, zapewniające czułość pomiarową ' wynoszącą. 10 %.

Ponieważ pomiary grubości w walcowniczych klatkach roboczych

przy walcowaniu na gorąco obejmują częściowo jedynie ostat-

nie przejście konieczna jest praca urządzenia pooiarowego

w reżymie zdecydowanie nieciągłym. Informacja o pojawieniu

Bif materiału mierzonego w szparze mierniczej podawana jest

przez barierę promieniowania. Po otrzymaniu tego sygnała

urządzenie do pomiaru grubości zostaje natychmiast włączone

do pracy» Wskazanie podające grubość może podawać odchyłkę

od wartości żądanej względnie też konkretną wartość mierzo-

' ną poprzez v/oltomiers cyfrowy.

3.1.2. Pomiary grubości taśm i folii metalowych

W walcowniczych klatkach roboczych do walcowania na ziano

stali» metali kolorowych oraz metali lekkich grubość walco-

wanego materiału mierzone jest bezpośrednio za szparą walcow-

niczą w «elu zmniejszenia czasu niezadziałania w układzie

regulacji automatycznej służącym dc utrzymania stałej gru-

bości walcowanego materiału. Czujnik pomiarowy montowany

zostaje na specjalnych urządzeniach podnosząco-przesuwnych

wewnątrz walcowniczej klatki roboczej.

Jeszcze inną możliwość wbudowania czujnika pomiarowego stwa—

urządzeń
rsa użycievprzo3uwających napędzanych elektrycznie względnie

też pneumatycznie. Te wymienione zespoły montażowe umiesz-

czane są poza stołem walcowniczym w taki sposób, że nie

1/ Czułość pomiarowa zdefiniowana jest jako absolutna, względnie
tea podzielona przez -warto ść żądaną, zmiana wartości pomiarowej
wywołująca wskazanie wynoszące 10 działek na skali instrumen-
tu wskazującego odchylenia względnie też wywołująca sygnał
wyjściowy wynoszący 10 V.
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utrudniają one pracy podczas wymiany walców'

Do pomiarów grubości folii 3iatalo7;ych w zakresie od 6 tam

do Ю.ца stoją do dyspozycji źródła pi*oi2ieni ogania:

S
*Kr - promieniowanie bacujące,

 2 4 1
Ая,

 90
Sr/

S
°Y огаз

35
Хг.

Jeżeli potrzebny jest szeraay изкгез poniarov/y,, op. do po-

jaiarów gruboścsi metali kolorowych, to coiliwe jest wbudowanie

dwóch nuklidów do proaiennika, które w zależności od wyaaga- .

nego sakreau poad.3rowego wysuwane są praed otwór wyjściowy

promieniowania. Dla nastawiania warto ści żądanej oraz dla

koapenaacji tego rodzaju urządzenia poniarowego stoją do dys-

pozycji d-sris jednostki centralna*

Specjalnie dla pomiarów grubości bardao cienkich folii użytecz-

nya staje się uraądzenia oddauchująee znajdujące si§ na

promienniku i na głowicy pomiarovrsj. Oczysscsa .ono podczas

pracy urządzenia walcującego okienko potaiarowe w czujnika

pomiarowym z emulsji walcowej i z oleju walcowniczego.

Okienka pooiarowe, które są szczelnie chronione przed olejem

walcownissya за pomoc?, nateriałów bardao wolno znisKczalnych,

chronione są prsy ponocy wyrsutników bez zakłócania działania

urządzeń oddnuchujących. Urządzenie pomiarowe skonstruowa-

ne jeat w taki sposób, że również podczae pondarów folii

bardzo cienkich soźliwe jest zapewnienie wskazań poniżej

, i /am odchyłki od wartości żądanej»

3.1.3. Рои±ату_grubości cyny i cynku
 i

Określania grubości warstwy cyny i cynka nałożonych na bla-

chy stalowe dokonuje się za pomocą urządzenia do pouiaru

grubości powierzchniowej oetodą rozproszenia wstecznego.



źródło proeianiowania wybierane jest w ten sposób, aby bla-

cha stalowa działała jak reflektor z grubością nasycenia i

aby ztaiany it grubości blach stalowej nie wpływały na wska-

zania urządzenia pomiarowego.

Głowica pomiarcwa rczproozenia wstecznego monto\vana

jeat w połączeniu z urządzeniem przesuwającyta o napędzie

elaktrycsnya w taki sposób, aby masa powierzchniowa mogąa

być określana na całej szerokości taśny oraz aby możliwe by-

ły pomiary kontrolne poza szerokością taśmy towaru

Czujnik pomiarowy zbliżony jest sprężyśeia do materiału oie-

rsonego, w wynika tego wykluczone są uszkodzenia w wypadku

awarii urządzenia do uszlachetniania powierzchni.

Zdolność rozdzielcza masy powierzchniowej wynosi dla urzą-

dzenia do pomiaru ciężaru powierzchniowego ai co 5 g u ".

Możliwe jest przy tyo utrzymanie uchybu pomiaru poniżej 1 %.

Charakt •_•-.• ••".'̂ aoicany przebiegów czasowych w urządzeniu po-

miarov.v- dopasowany.zostaje do urządzenia dla uszlachetnia-

nia powierzchni; jest on nastawialny xr granicach 1 ... 10 sek.

Przy wahaniach temperatury powyżej 4°C konieczna jest w za-

leżności od temperatury przeprowadzenie korekty zadania war- '-

tości sądanej* A to dlatego, że zmiany gęstości powietrza

mogą spowodować* uchyb pomiaru sięgający 0,75 g m"
Ł
/stopień C.

Mierzenie warstwy cynku względnie cyny w sposób nieprzer-

wany pcssrala na przeprowadzenie ręcznej regulacji grubości

tejże warstwy osobno dla warstwy góraej i dla warstwy spod,

niej.

Pnaiary grubości warstwy farby na taśmach metalowych

Ef urządzeniach do pokrywania metalu lakieren pracującym

и sposób nieprzerwany określanie grubości warstwy farby od-



sif за. poEocą urzędasa do pomiary rożnie w wartościach

cięśarrćw pov;i«!r::chni07jyci. Pierwsze urządzenie da porir.ru

ciężaru pCTnLerzchniawego służy do określania aad.an v? r.^toi-

ci w materiale nośnym, tzn. w ва fce-riale pokrywanym, т.-z jed-

nie w warstwie nstalu lab farby na.aie3iori.u3 uprzednio. v; za-

leżności od materiału nierzonego эгаз гакгезц posiarów uraą-

daaaie to pracuje na sasadsie prześwietlania proni.eru.Lrd.

radioaktyivaytai wagleonie też na zasadzie rozproszenia -•stecs-

nego. Drusia urządasnie do pooiaru ciężara powierzchniowego

• aaiesacsoae jsst w taki зрозоЪ, że cierzy. ono dany obiekt już

po naniesierdu danej warstwy. V/ wysika tego aier::? ono daną

grabo sć wraz z naniesień^ nowj» warstwą. 2 obu otrẑ -rar-ych

wartości w jednostce centralnej tworzona ^eat róźaiiea,

taraslgdniaaa jeat srsy tym wartość czaaa potrzebnego aa prze-

bieg- Eatariału Ei&rzor.ego od 5^^
e
o0 stanowiska poniarosfogo

do drugieso. W rezultacie różnica ta rseezywiście odpowiada

naniesionej grubości nowej warstwy. Przy ротпосу takiego wy-

posaśenia aparatowego moiliwe jest dokonywanie poaiarów

masy powierzchni owej naniesionych warstw lakieru na taicach

stalowych o grubości powyżej 0,35 ma z dokładnością do 3 g a"*
2
.

Otrzymana wartość poaiarcwa EOŻO być użyta dla autooatycznej

regulacji masy powierzchniowej prses przestawienie rosauwu

szpary walcowej-w urządzeniu pokrywającym»

3.1.5» Pomiary grubości w urządzeniach spawalniczych, wzdłużnych

i poprzecznych urządzeniach dzielących.

Dla regulacji prądu spawalniczego w nieprzerwanie pracujących

urządzeniach do spa\?ania rur niszbędaa-" jest :d&k2sdba ader3enie

grubości blachy atalov/ej na szerokościach poniżej 25 пи»

Podobne probleny adernicze powstają we wzdłużnych i poprzeca-»

nych urządzeniach dzielących do sortowania podzielonej blachy
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oraz da stsrov/ania całsj linii» lliemik cięśaru powierzchnio-

wego znajdujący się na wejściu urządzenia służy do potaiaru

odchyłek od grubości i podaje sygnał a tą informacją do

urządzenia aortującego Y/zględnie też do automatycznej regu-

lacji wielkości innych parametrów. Przez kolicację promienio-

wania 03iąsa ei? bardzo małą powierzchnię pomiarową? w tea

sposób można pray pomocy aaodyfikowanego urządzenia doko-

nywać poniarów profilów poprzecznych a wysoką adolnością

rozdzielczą. Czułość pomiarowa wybierana je3t w taki арозоо,

aby odchylenia od wartości żądanej wskazywane były w jednostkach

grubości. V/ wyniku tego możliwe jest wykorzystywania tych

wa.*?t:)ści przes perbonel ob3ługują.cy do reccnego sortowania

względnie do przeprowadzania ręcanej regulacjic

3.1.6. Urządzenia pomiarowo połączone z oaszyną rnatetoatyczna.

w pr^eayźle

W celu dokonywania pomiarów grubości w urządzeniach obrób-

csych aatali pracujących s prędkością powyżej 200 a/toin

możliwe jest połączenie urządzenia do pocdaru ciężaru po-

wierzchniowego z komputerea procesowym. Sygnał z czujnika po-

niaroweso zostaje przetransfornowany w sygnał cyfrowy i

wartości pomiarowe porównane z EspaEiętaną iv koisputsrae

a^daną kraywą wartości. Wartość aądane огаз składniki stopu

podavvane są z urządzenia produkującego do komputera bezpoś-

rednio podczas produkcji. Na wyjściu /wyjście dostarcza da-

ne cyfrowo/ podawana jest wartość mierzona grubości oraz

odchylenie od wartości żądanej. Dzięki możliwości cagatszego

otrzymywania danych z urządzenia produkcyjnego oraz nożliwoś-

ci dokładnej i starannej korekty tych wartości w zależności

od pozostałych, czynników zakłócających, jak np. smiany tea-



peratury, ziciany pr gdkości walcoNrania ltd. błąd poaiaru zos-

taj e zredukowany na nsxiej niż C,l Й. Ponieważ wasy3tkie war-

tości dotyczące urządzenia produkcyjnego wczytywana a?, v? ich

własnych jednostkach oraz poaiewau kcaputer dokonuje stałej

kontroli i dozoru, obsługa całago urządzenia staje się bardzo

prosta. Użyteczność urządzenia do pomiaru ciężaru powierzchnio-

wego aprz ężcaego z konputerea proeesowya jest ogromna» ponie->

waż produkt końcowy wykonany so3taje dskładnie zgodnie a za-

danymi wartoscia'jii a^danyoi.

3.2. Przen^sł.gaapvry i przeorał tworayy eztucsaych

3.2.1. Pomiary угцЪоцсх i .rerralacja r.a_ .gładgiarkach. płyt gunawycq

Przy produkcji płyt gucowych aa gładsiarkaeh.-ka2snarach gru-

bość icił deterainowana je3t szparą walcową; w zależności

od typu gładsiarki szparą pomiędzy walcem 3 i 4 2* - też 2 i 3.

Ponieważ gładsiarki-kalandry posiadają з obu ati.a oddzielne

odstawienie walców, ваза powierzchniowa względnie grubość"

ciarzone są w strefach brzegowych taśmy towaru za maszyną

chłodniczą. W tya cela ustawione są dwa czujniki poaiarcwe

na urządzeniach przesuwających obsługiwanych ręcznie* Unoali-

wia to dokonywanie dopasowania do zmiennej szerokości taśiny.

Automatyczna regulacja шаау powierzchniowej wsglę<>J..e z"'-
1
^-^-

ci suta odbywa się poprzez dwa układy regulacji reagująca na

wychylenie. Prsea uwsglfdnienie czasu transportu nateri3ła

mierzonego ze зграгу w gładziarce do czujników pomiarowych

uzyskuje się zasî iięcie obwodu regulacji. Regulator inpaisowy

wydaje w wypadku przekroczenia granic tolerancji icpula sterow-

niczy proporcjonalny do wielkości odchyłki. lapula ten działa

aa silnik z reduktorem służący do ustawiania walców. Toleran-

cja grubości oośe zostać utrsyaaaa aa poziocie t 2 й dzięki

zastosowaniu urządzenia do regulacji autooatycznsj. Przy po^
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mocy sv».jących do dyspozycji źródeł promieniowania i przez ich

właściwe zastosowania w promienniku można objąć zasięgiem

pomiarowym płyty gumowe o grubości 0,05 . •• 35 msu Poprzez

zcodyfikowanie czujnika pomiarowego mośoa ograniczyć powierz-

chnię pomiarową do 25 ша» dzięki czemu możliwe stają się rów-

nież pomiary grubości na taścach /np. bieżnik i pokrycie gu-

mowe boczne opony, tzw. protektor/.

3.2.2. Pomiary кгуЪości i rogulac.ia na grSadziarkach korau opony

Ea gładziarkach kordu tekstylnego i stalowego konieczne jest

mierzenie obustronne grubości guoy. Ha gładsiarkach tekstyl-

nych rozsądne jest zastosowanie urządzeń pomiarowych pracują-

cych na zasadzie rozproszenia wstecznego, które mierzy gru»

• ' bóść gusay na walcach 2 i 3. V/ celu umożliwienia regulacji dwu-

stronnej grubości gamy, w strefach brzegowych sasocowywane są

głowice pomiarowe rozproszenia zwrotnego. Są one zaaocoivytvane

ca stałe lub też na urządzeniach podnoszących napędzanych pneu-

matycznie. Ukłed urządzeń regulacji autonatycznej zaontowywa-

z»y zostaje z quasi - ciągłych bloków regulacji PI.

V7 gładziarkaefa k^rdu stalowego wkład wykonany ze stalowej liny

grubości około 1 шш służy jako reflektor. Głowice pomiarowe

rozproszenia zwrotnego zostają wbudowane wraz z elektrycznie

napędzanymi urząuzeniaad. przesawayad. Urządzenia aierzącs na

zasadzie rozproszenia wstecznego pracują na źródłach prooie-

9 O
Sr/

9 O
Y.

3*2.3. Pomiary grubości i regulacja ca gładziarkach twardego

i-miękkiego PCV/

Urządzenia do pomiaru cifiaru powierzchniowego mogą być wbu-

dowane de gładsiarek PCW dla poaiarów i regulacji grubości za

tsaszyną chłodniczą. Ilość miejsc pomiarowych określana jest
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według Błoaliwości prsestawienia walca 4 w gładziarca. W stre-

fach brzegowych wbudowane zostają dwa miejsca pomiarowe na

urządzeniach do przesuwania obsługiwanych ręcznie, W gładsiar-

kach зе skośnym przestawianiem walców lub z wyginaniem malców

środkowe stanowisko pomiarowe jest zazwyczaj obudowywane aa

stałe. Urządzenia do pomiaru ciężaru powierzchniowego wyposa-

żone są w zależności od wymaganego zakresu pcaiarowego oraz

czułości pomiarowej w źródła z
 ?

£r lub " Sr/^ Y. Stała

czasowa urządzeń do pomiaru ciężaru powierzchniowego ustalana

zostaje w taki sposób, aby zmiany grubości nateriału oiorzo-

nego wywołane zderzeaieta walca nie były wakazywase rsez urzą-

dzenie pomiarowe.

W celu uproszczenia obsługi jednostki centralne wbudowane ва

w pulpit sterowniczy przy gładziarce. Regulacja przesunięcia

walca 4 determinująca grubość dokonywana jest w układach re-

gulacji regulujących na wychylenie.

W urządzeniach gładziarek z następującya rozciąganiem układ

regulacji obejmuje również zmiany prędkości traktowane jako

czynniki zakłócające. W wyniku tego iapuls sterujący odchy-

leniem walca 4 jest uniezależniony od prsebiegov? frykcyjnych

pomiędzy prędkością gładziarki i' nastfpującyn rozciągaaiaa.

3«2«4« Pcsiary ciężaru powierachnic?;ego oraz regulacja v? urządse—

nlach do wyciskania i prasowania wypływowego

Urządzenia do vjyciskania i prasowania -sypływowego używane są

w zależności od zastosowanego układu głowicy wtryskowej do

produkcji spawanej folii plastykowej, sępiataaej folii pla-

stykowej oraz rur z plastyku*



..'.л pocisrów ciężaru pc7rierzchniOY;ego względnie grubości

v.rzyetkich wyniesionych powyżej produktów używane sa «rzą-

dienis. do poaiaru ciężaru powierzchniowego. V." urządzeniach

do produkcji folii płaskiej', urządzenia ćo pociaru ciężaru

powierzchniowego r̂ raontovrywane з* 77 połączeniu s urządzeniami

do ruchu poprzecznego. V7 wyniku bardzo silnej kolicacji pro-

tzdeaaoT/ania powierzchnia pomiarowa zredukowana zostaje do

szerokości poniżej 20 om. Przy poaocy tak snodyfikowanego urzą-

dzenia potaiarowego исзпа korys^wad ustawienie dyss w urzą-

cscniu do wyciskania i prasowania wypływowego podczas bieżącej

produkcji przez pomiary profilu poprzecznego. W uraądzeniach

do zgniatania nożna na bazie dokładnego poniaru profilu

dokonywać ręcznej regulacji procesu zgniatania

Sa spawanych foliach plastykoTfych ваеа powierzchniowa aate-

riału nośnego określana jest ńs stanowisku pomiarowym

Kasę pô iierschniovfa materiału nośnego 2 nałożona warstwą

folii określa aie na stanowisku ponsiarcrcyn. Poprzez

utworzenie różnicy obu wartości pomiarowych otrzyraanych na

dwóch stanowiskach poaiarovsych i przy uwaglfdnienit.' czasu

przebiegu aiateriału mierzonego ze stanowiska poniarov?eg©

do stanowiska aoaca oblicsyć odchyłkę aasy powierzchniowej

warstnvy naniesionej. Tak utworzona wartość pomiarowa jest

decydująca dla regulacji liczby obrotów 'ślisaka urządzenia

do wycialcania i prasowania «ypływoweso. Prędkość v?ylotowa

folii jest uwzględniana przez układ regulacji jako wielkość

zakłócająca» Zrzy poaocy różnicowego urządzenia poainrowego

EOśna z daśą niesawodnośsią wykazać odchylenia »aasy powierz-

ehniowej rsędu 1 g a r. zakresie ponaarowym 60 .., 340 g e" .



" urządzeniach do produkcji folii wydmaehiwansj poaiary gra-

bos;i przeprowadzone zostają aa sasadzie rozproszenia

go. Promieniowanie beta izotopu Kr rozproszone wstecsnis

przez folig jest proporcjonalns do grubości folii. Głowica

pomiarowa rozproszenia wstecznego poruszana jest nad obwodem

folii wydmuchiwanej za pomocą, horyzontalnego urządzenia wa-

hadłowego Podczas pomiarów folia znajdaje się do-

kładnie przy głowicy dc pomiaru rosproesenia wstecznego»
•d

W wynika tego zachowany jes-; stały odst§p konieczny dla do-

konywania poaiardw. Okład ełektrsjiiki w głowicy pomiarowej

jest dodatkowo niezawodnie chroniony ukl&isn chłodzenia mod-

nego» Prsy pomocy urządzenia do poalaru oifiaru piwiśrr^tnio-

wego można wykazać sraiany grubości иупэггс;^ 10 Ź т zs^rz-.L-i

рошхагофуш 30 ... 150 /um.

Do pomiarów grabośei rur в PCW od 40 do 225 "- чг-^« ва

urządzenia da pomiaru rozproszenia wstecznego so źródłem

j.i-cieniowania * Aa. Posiome «rsądzenie wahadłowe słu4y

do pomiarów na obwodzie. Głowica pomiarowa do pomiaru ros-

proszonia wstecznego przylega do rury plastykowej г Kiłą

500 q W wypadku rur do Ш SO do wnętrza rury

z PC17 wprowadzany jest absorber promieniowania s pierście-

niami gumowymi. Absorber ten umocowany jeat fio arzadzenis

wyciągającego га pomocą łańcucha. Absorber promieniowania

ekranuje promieniowanie od przeciwległej ściany rury. Powicsra-

chsia posiarowa osraaicaoaa so3taje do 40 tan. Odchyłki gru-

bości wyr izące 0,1 cm wskazywane за niezawodnie w zakresie

pomiarów.. 1,8 ... 33*5*
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3*2.5* Pomiar ciężaru powierzchniowego i regulacja w urządzeniach

do nakładania warstw p

V/ przemyśle tworzyw sztucznych i plastyków często spotykane

jest nakładanie warstw powierzchniowych na powlskarkach albo

na urządzeniach z taśmą stalową* Za pomocą urządzeń do pomia-

ru ciężaru powierzchniowego można używając metody prześwie-

tlania promieniami jądrowymi określać w sposób nieprzerwany

i bezdotykowy masę powierzchniową warstwy naniesionej jesz-

cze w stanie plastycsnym. Zależnie od tego, czy materiał noś-

ay charakteryzuje się stałą czy teś znienną masą powierzchnio-

wą używane są odpowiednio pojedyncze urządzenia pomiarowe,

lub też różnicowe urządzenia pomiarowe. W urządzeniach z taś-

mą stalową pomiarów dokonuje si§ urządzeniem do pomiaru rozpro-

szenia wstecznego. IPaśma stalowa służy prsy tym jako reflek-

tor.

Urządzenia do nakładania warstw powierzchniowych o szerokości,

materiału przekraczającej dwa metry posiadają po obu stro-

nach taśay towaru czujniki pomiarowe. Wartości pomiarowe

otrzymują układy regulacji automatycznej o charakterystykach

quaei-cią&łych PI* Układy te służą do automatycznej regulacji

easy powierzchniowej /wpływają na przestawienie noży drukarskich»

tsw. rukli/#

W urządzeniach io nakładania warstw powierzchniowych używane

aą зазаспхего źródła promieniowania Sr/'
3
 Y. Dają one zakres

pomiarowy 295 •»• 2900 g m prsy csułości pomiarowej 100 g m .



3.3. Praegys.ł psplarraięgy i prseisysł usslaohet-glsnia pan

3.3*1. Regulacja пазу pcwierschniowej w. isaszynach papierniczych

Dla autoaatycanego regulowania masy powierzchniowej w oaszy-

nach papierniczych praez przestawienie suwaka regulacji prze-

słony praed sabiegiem materiału, stanowisko poaiaroMfa wmon-

towane zostaje w miejscu przejścia od partii mokrej do par-

tii suchej. Czaa niezadziałania sostaje w wyniku tego skró-

cony co nanaiej o 50 Й , H -wypadku jeduakovvo pracu-

jących partii prasujących istnieje rcvraiea ścisły świnek

warto ścią pomiarową w tya miejsce a produkteo końcowyo»

Dla kontroli profilu wzdłużnego można w tya oiejacu pracować

również z urządzeniem do ruchu wzdłużnego* Czujnik pomiarowy

zawiera chłodzenie wodne огаз urządzenie oddsuchujące dla

oczyszczeń ia okienka pomiarowego*

Dla dosoru jakości produktu końcowego urządzenie do pomiaru

ciężaru powierzchniowego znajduje się n.p. za kanałem

suszeń iowym.

3*3*2* Określenie masy powierzchniowej w urządzeniach do lakiero-

wania i do impregnowania

Do określenia nałożonej warstwy powierzchniowej w urządzeniach

do uszlachetniania papieru virsontotsywane są wyłącznie różni-

cowe urządzenia do pomiaru ciężaru powierzchniowego. Od-

„2
chylenia maay powierzchniowej rz§du 1 g m wskazywane są

—
o

w zakresie pomiarowym 60 ... 340 g ш •

Przea wbudowanie czujników pomiarowych do urządzenia służą-

cego do ruchu poprzecznego względnie przy pomocy dwóch urzą-

dzei "«miarowych wbudowanych z lewej i z prawej atrony taśay

towart. daje się kontrolov/ać profil poprzeczny easy powierz-



cĥ itnvej taśny towiiru . V/ uraądssaiach do podwójnej

ii.ipriguacji wartość poEiarowa яе stanowiska po pierw3sya

/.ułożeniu v/ars"s«vy pov/ierzo'ar.ioweJ wykorzystywana jest jedno-

cześnie do pomiaru różnicowego drugiej warstwy powierzchnio-

wej .

Urządzenia do pociaru różnicowego ciężaru powierzchniowego

w ааззупасп do uszlachetniania papieru określają stosunek

aasy powierzchniowej warstwy naniesionej do masy powierzchnio-

wej cateriału nośnego. Ta cecha charakteryetyczna stanowi

istotny parametr decydujący o jakości w szczególności przy

produkcji papieru dla przeaysłu elsjctroaicsnego i decyduje

o dalszej obróbce papieru.

Określenie шазу pov:ierzchniov;ej w ursądzeniach do produkcji

giętkich egeści pracujących narsgdsi ściernych

Przy produkcji giętkich części pracujа^угЪ cŝ rsędzi ściernych

na papier lub też na len nakładane sfj: w jednym urządzeniu

produkcyjnym po kolei, klej, ssmergis! eras klej dla powierz-

chni zewnętrznej. Y/szystkie warstwy pcwierzchtóowe ацзза być

waajeanie uzgodnione i w sposób ciągły kontroicrasne» Przy po-

aocy ursą,dzenia do papieru cięaaru powierzchniowsgo dokonyr/a-

ne są bezetylcov/e poiaiary wszystkich tych nałożonych warstw

pod względem ich пазу powierzchniowej. Ponieważ pomiędzy obrób-

ką w шазгугЛе rozsiewającej i rr caszynie do koncov/ego powleka-

nia klejea odbywa się suszenie produktu, konieczne jest pddziel-

зе oieraenie гзггзу powierzcbniov/ej przed wejściem do шазгупу

ałuśiicej do końcowego powlekania klejem» Jakość czyści pra*

oujących sarsędzi śsiernych zwiększa sie przez stosowanie

ciepr2e.T%7aEej kontroli aasy powierzchniowej s dużą dozą pew- '

ności, ponier/aś uaożliwiona jest wówcaaa stała wsriość para-
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~ metrów warstwy powisrzchniowej odpowiadająca wartościoa żądanym

mimo ściennej masy materiałów nośnych.

4. Prsecysł włókienniczy

4..1. Określanie pasy рот/lerzchaiowe.i w urządzeniach do produkcji runa

Przy produkcji tekstyliów z runa na zgrzeblarkach i przędziar-

kach konieczna jest nieprzerwana kontrola masy powierzchniowej

tekstyliów z runa* Stała masa powierzchniowa etanowi zaletę

optymalnego zastosowania materiałów oraz dobrych warunków dal-

szej obróbki.

Masa powierzchniowa jest tu mierzona urządzeniem pomiarowym

pracującym na zasadzie prześwietlania promieniami jądrowymi.

Przy szerokościach taśmy do 1,20 m urządzenie pomiarowa połą-

czone jest z urządzeniem przesuwającym i ż pałąkiem poaiaro-

•wym, .a przy większych szerokościach taśmy materiału koniecz-

ne jest urządzenie do ruchu.poprzecznego. W wypadku runa bar-

dzo luźnego, które jeat przesuwane swovodnie na taśmie nie

przekraczającej 300 on, możliwe jest również użycie urządzeń

pomiarowych pracujących na zasadzie rozproszenia wstecznego.

W miejscach pomiarowych runo musi.być wówczas prowadzone po-

nad blachą stalową o grubości nie mniejszej niż 0,35 nas*

Ponieważ masa powierzchniowa runa zmienia sie w zgrzeblarkacłi

w wyniku przebiegów frykcyjnych pomiędzy taśaaad zdejmującymi,

urządzenie pomiarowe znajduje się przed nawijarką. Zniany -

masy powierzchniowej wykazywane przez dłużsay czas wyregu-

lowywane zostają ręcznie na podstawie wartości pomiarowych»

W filcarkach igłowych następuje połączenie dwóch, run o zróż-

nicowanej masie powierzchniowej, która są produktem dwóch

oddzielnych zgrzeblarek. Urządzenia do określanie ciężaru
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powierzchniowego zostają wbudowane dla określania sumarycz-

nej Etisy powierzchniowej oraz masy powierzchniowej warstwy

wierzchniej. I2asa powierzchniowa części spodniej określana

jest jako różnica wskazań obu wbudowanych urządzeń pomiaro-

wych.

,2. Pogiai-y ffesfrości w roztworach przędzy

137

Absorpcja promieniowania gaana izotopu "̂ 'Cs stosowana jest

do określania gęstości cieczy i zawiesin w przewodach ruro-

wych. Czujnik pomiarowy, składający się w promiennika i gło-

wicy pooiarowsj umocowywany zostaje diametralnie na prsewo-

dach ruchowych o szerokości znamionowej 150 ... 300 шт.

Założenia zapewniającym bezbłędne funkcjonowanie tej zasady

pomiarowej jest całkowite zepełnienie przewodów rurowych

maturiałets rderzonyca, a także założenie,, ta' materiały mierzo-

• ne wykazuje stały skład chemiczny. .

W urządzeniach do produkcji włókien syntetycznych koniecznym

jest określanie sawartbści ciał stałych w cieczy przędzalniczej

prasz wykonanie pooiarów gęstości. Ponieważ jednak dopuasczal-

n^ sakres tolerancji sprov/adzony do pouiarów gęstości wynosi

tylko 0,3 55f? koniecsne jest przeprov/adzenie bardzo precy -

zyjnych pom-iarpw. Materiał aiersony podlega i*óvraież wahaniom

tenperatury v̂ ynoeaacjJm około 20 stopni С prsy temperaturze

żądanej v<yia»gzącej około 70°C. W celu akocpensowania wpływu

sician sesto:';ci wywołanych wahaniaci temperatury na wartość

mierzoną, dla określenia zawartości ciała stałego dokonywana

jest automatyczna korekta wartości żądanej podczas pomiaru

£§3tO3Ci w aależności od temperatury.
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V/' celu przeprowadzania kontroli i ksnrpensscji. proL-d.anio-.ra-

nie robocze źródła pron_xe:aiowania w proaieanika zostaj-u akra-

nowans, a na głowicy pociiirowej umieszczam jest kontrolna

źródło pro2rLsr̂ .D;.-r%:iia. Za pococą tego proinienio-HniE spraw-

dzony zostaje .fisycsny r>u_-ki zerowy uradzenia poi-żarcy/ego,

a także stabilność urządzenia pomiarowego bes konieczności

zakłócania procesu produkcyjnego*

4.3. Uieciągłe okreilanie ar.sy po-^israołini3vjQj n tka^iruioh

Bẑ /deŁ̂ zoyri/ch or^s v? dzianinach

Dla rdeoiąs^
e
SO dokonywania poniarćw trasy powierschai.o*,7ej

wyrobów tekstylnych użyta zostania konstruks^a labors.-coryjU2.

urządzenia do pomiaru ciężaru powierscimiowego.. W czujniku

pcmiarowya snajda^e sig ursCidseriiB pr0v7adia.se z pyacrylu

p&isiada.ące otwór o średnicy 250 m w mie_sca po-d.arowy_;.

Uad urządzenie prowadzące kierowany jest ca^eriał prscanaczc-

ny do kontroli. 2aiany wielkości masy powierzchniowej tego

r-aterialu ukasywone aą w jednostce oeatralsej. Tego rcdsaju

konstrukcje po_ularcwe uaośliv/isj^ krótkoTrraić! nienissasące

badanie nateriaiów* Służą o_e ełówriie do aape^mie-iie jakości,

Takie ura^dseaia poniarowe dają możliwość ręc.ueso gybrani a,

i ustalenia nie tylko wartości żądanej, ale również czułoś-

ci pomiarowej. Stwarza to dla tych •orsą.dseń bardso szerokie

pole.zastosowań.

5» IrJ3.e dalsss SŁStosoTrania

Urządzania do pomiaru ciężaru powlerschniowegi PISM 24004

tsogą. bysS używane w wersji ssodyrukoT/ansj w prssayśle szklar-

skim i ceraBicsnysB do określania średnio i grubości ścianek



w boi-yzontslzjycb przewodach rurowych, oraz do pomiarów gęstoś-

ci przy przygotowywaniu kaolinu. Określanie średnicy opiera

się- na wykorzystaniu całkowitej absorpcji promieniowania

izotopu •'Kr przez rurę szklaną. Metoda ta daje się stoso-

wać w zakresie pociarowym 6 .,. 60 cm średnicy rury szklanej

przy grubościach ścian ponad 0,4 шт. Kaksyraalna csułość*

poaiarov/a wynosi 1 im zciany śrtdnicy jako ekwiwalent- wychy-

lenia o 10 poćaiałeł: na skali wskazań odchyleń.

V/ połączeniu z urządzeniem co pomiaru grubości ścianek mo&liwe

jeat optymalne regulowanie produkcji horyzontalnyca przewodów

rurowych poprzsz pov.detrse wdouchiwane i prędkość wycinania.

'n'yuagane urządzenie do pomiaru ścianek nusi w zakresie poaia-

гс\туш 0>5 .*« ̂ LO ca grubości ścianki wykazywać czułość potaia-

rową '.-̂ ynoszEłcą 0,1 .. zaiany grubości ścianki ^ako okwiwales'!

v/ychylenia o 10 podziaiek na skali wskazań odchyleń.

V/ urządzeniach do produkcji wełny mineralnej dla zape?/z<ienia

zachowania podstawowych paranstrów jakościowych; iaolaoji

cieplnej i izolacji akustycznej, konieczna jeat anajonoać caay

powierzchniowej. Urządzenia do poniai-u ciężaru powier^chnicwe-

£0, wbudowane bs3poś
r
ednio za komorą zwałownicss, dostarczają

obsłusjjącemu maszynę niezawodnych danych pomiaxovfych pozwa-

lających na regulację profilu wzdłużnego i poprzecznego easy

powierzchniowej.

Równiei doskonalenie produkcji, płyt ^pilśnionych wyaaga nie-

praerwacej kontroli изау povrierzeisniowej. \i aaleiności oć

konstrukcji urządzenia do produkcji płyt spilśnionych aożna

określać masę powierzchniową za wstraąsarkę, praed prasą



grzejny lub tea za prasą grzejną. Urządzenia pomiarowa praca-

jące na zasadzie prześwietlania dopeso^-wane są do warunków

wbudowywania, «Tymasany obszar pomiarowy 4 .-. lo ks/a~

objęty jest źródłami promieniowania °̂ Kr - promieniowania

hamujące albo ~ •~Am o dużej czułości poiaisrowsj.

Przez użycie urządzenia do pomiaru ciężaru powierzchniowego

przed prasą zgrzewającą nowataje możliwość aatooatycanego re-

gulowania procesu- wstrząsania. Zastosowanie tegoż urządzenia

za prasą zgrzewającą pozwala na zastąpienie wagi ne

znacznie dokładniejszym i niezawodniej3zya urządzeniem

pomiarowym określającym ciężar poprzez acałkoisanie civsi

wartości przez całą długość płyty.

Urządzenia do pomiaru ciężaru powiarzchniowego ? Ш 24СО4 są

skonstruowane w taki sposób, że mogą być. uniwersalnie atcso-

•wane do pomiarów masy poT.rierzchniov7ej, g -ęetaści albo grubości.

Konstrukcja elektryczna-i mechaniczna-tych urządzeń zapewnia

*a dużym bezpieczeństweia spełniania zaieniających się wymogów.

Umożliwia to użycie tych urządzeń pomiarowych również prsy

zmniejszających się nowych technologiach., jak rć\7nieś dla niezbęd-

nej kontroli i dozoru produkcji oraz au-soaatynsnych układów

regulacji.
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Ir-T-csE v:tlco4t^oia sir^ifgrr ta.412 ftalowych, wy^a^a ciąsłej kontroli i

rsycajaia £п;а>йз grubcJoi począwszy od pierwszego zgniotu, a końcaąo

sovCT̂ -a ••тугоЫс:. ivyclar? końcowe objęte są ПОГЕ&Е! hutnicsyr;! i

ĥyleria.-:-. ;:эза pr25,:,'id^iaL.e tolerancje зе. niedopuszczalne. Grubość

lcov.enej taJs;/ jest funkcją k i l ia esycniScdw, jaii szerokości azczsliny

c-ujy Wć;2ceicit n3oiq.5»u •svyv.varsanego prse-z sv^ijarki, grubości wsadu*

-UuJ'.ii ci?."»eriału walcc-«aae^ot ienperratury ?;albdv7 oraz saybkoici walcowa»

p,. rcu_j-,o3 , v 5olsi:ich hutach, iciemiki styiicwa są cd 1965 г» aaatępow?.-

cicir.i>--iT;i isovopc-v.-yiri astoźliwlającjnii wiarygcdsy poaiar grubości ргзу

Орхм-юл'гт!? Siic-rrdi'-'i -v?y5:or2yBtariO w pieiwszys rsędsie do walcaa'sk

"Q-.jirtc" walcsjiVvyoli dla uzyslcania i:ońaov;sj gyabości, taścj' st

«:у--'с-"-̂ У sakrfcs posiiii- .̂vy 0,1 - 1,6 ил- аьузкаас przy zaotbacwaiiu pro
wź.z2±Q.-:a.r.x~ &-m~z. za ii4>diu Ла 241-

leioT^i'ii '.vyi;on;r.','ai"xo by£y rr^rcisa w wer2,Jr.oh 5 гакггаг.е posiarov/yn do 5

^ ff^koi4ayt:voiiir:a ŻTÓżok jraaxTWii^swycb t^ta-Z ZŁ: iroułem Si* SC

L.-stoi-VA'irLi- źródła pi-oeisniov/sjriie u aisliiot easr.t'iach azŁetidTiiały utyc

ic te i tcra cajxx;.'l;ic;yjn^b*w г fctopo^elaose^ v,̂ :̂ £-une kz'otkis cs»sy ad-

po-.-.-ioari Su-jcyd^v/ały o :^kcrsy.~«aaxa Ev^i^i^ ir&dni^gi prądu fo-iopowisl

Sadfur.ia akłr.du dytsisy^aego vybssa>y, ге я texpcraturach powyiej 30°С

waront- t.tidpers.tui'y powoduje ;-vy3tąpi^ri.s TŹ&uic: v.re wsro^cie T/soiłcKyasi

\7гхссп1-;ь.1^ ula róŁn;?;cb. wiellccści orąćs; зускл^и» ^ colu vjysli

te^ci ĵr.v,-ii£-.a zi£tcao«7atio chłoi^caie we--ins coney poriarovvsj» v.' celu

uaikJiictib гз1злаоас1 'jskisaa ca pa'inrisnia ^Ateriała » przsatrsa

.j ar.3icssv?aao odpiłwieird układ koliaacyjny»

|; 2e ".-v l̂jdu ^a-^yaasan^ Łatwośi odaaytu» a jfcdaDoaeśnia bardao

5' ^sleifii.uią.cą się ^rubośd blach US walcarkach aa??rotnyah, ais'«ygodne byi

g s^D^owacie ciie^iiiu wslwi^u^ce^o odcfcyiki od uyrsećbio ustawionej

:.-. irości*



Zastosowano wica trieraik iiapi^cia ctrzT/rływari-jro z пот.:?.y, ;:r-->ou.j..•:;•

w układzie saaokospossac^i, co pozwoliło r.3. uzyskraii.:. óiiśjn doklai

aosGi wskazaa. i aużeso v;*v:*. żnii:a с długości skali I ~..-

Sli uniknięcia wpływów Ł;Z±£:I t^zper^^ry ( napięć :'..-.'-'i2i.;-;oycr-

rccapc-wielacs^ napięcia pociLrcvega zasilaj r;ce£o cisri i i : iconp^r.̂ ^-

cyjny i lubych csysr.ikśn powodujących asiar-f wskazania '*'̂ го*;г-£ггпй

Kot oda koŁpsnsacyjEia posdaru napięcia poswala na porówrania

napięcia otrzyByffbaego з sondy 2 nspięciea wzoroo^vys bc:;poiredr.ic-

na wyjściu s sond?.

Sóżnica napięć ргзеткоггопа na iir-pî oie 2nt-2Ł2.3 po va3acŁ'J.sni.u

vjykoraystaaa jest dla sterov/auiia napgdu pote^ojoietru kospsns-toro,

2e względu да 2astc3owaaie aismika ьгзу v.-alu&rks,ch па",~̂ т;дус;Ь.

Louplet stanowią d-<va okłady aaeoatowane pc аЪц strosuich walcarki .

4. Mierniki typu ,5?~3
Л
-

V/ latach 1565-ISĆ5 s^stałs saiastalov/anych w hu'iash «• Polacy

ponad 30 cietraikov; taśa' s tal owy sh waloowŁaych na ais^ao*

a» Podstawowa .parametry Eiemikdwj"

- błąd poaiiara poziiiej /1,53 » C?0Q3 tm/ "* zakresie p«asf.:irov/y£i

0Д - 3,5 s~

- 3-iu.Sa czasu ruiemiks. 0,5 зек* -

b. Zasada dsiałania*

iiierriik działa na zasadaie abeorbc;! proad ecicwaaia gMstcti»

i*a oporne fotopiwislacsa i koadenaaterso «arediiiajĘ.uyri ?rą.d

fotopowielaoza pov;2tajs spadek napięcia, itóry Jest tuLbirą.

grubości aisrzoaogo r&teriaSa. 2Iapięoie to jes"5 por6v,™y?;s.lrie

2 ^apicciea suwali po^enc^o^stru vre wskaźniku., Hożnica tyc:i

napięć prsetwarsana $eat prst-s wibrator ca prcstokątr.o napijois

EDi«r^9 с C3ętitotli?,-ośoi sieci i fasie aaleaac-j od znaka różnic

napięć i podaaa na wzmacniacz napięcia ssioanego*

Ifapięcie za wacacŁiacza napsdza v? odpowiednia: kisruriiL! d-.vufar.cvr

silr^ik porusaający jnwak petecjoaatra wskaanika ć-.i do гго'лт1&го.а

si§ Łspięć* •

Stąd połośo2.ie suwaka połĄGsonagB se Vi'akasóvrką miamiks, jaat

po odpowiednia uiysk&lowaaiu ciarsi Eiurzonej grubości*

Zmiana csułaści dateaktors. во-ffedowaaa stars śnie с sanego кгуз-'

tału lub futopoTfisilacza, starasniem £xódła, ssianasd. napięcia

aasil£3ąosgof aEiaaasi tseperstury oraz in^yni wpływcai j ss t
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ćl'-~r:sa'xa kompensowana przez cechowanie,.

2-.-2.rg'.. one rxa pcrówzłj-frar.iu napięcia anody fotopowielacza przy

ptiźzy-z prosieaiov/rjaiu, bss blachy clerzonej. z ustalonym napięciem

cacŁC7łi2.ia. Różtica tych capieć po przetwórz sr.iu przez wibrator

i wycenieniu zaoila silnik napędzający potencjometr regulacji

wysokiego napięcia
4
 którym zasilany jest fotopcwielacz. Regulacja

wysokiego napięcia powoduje zmian? czułości fotopowielacza aż do

zrównania aif napięcia sygnału z napięciem cechowania.

V? ten sposób okresowe cechowanie uniezależnia.wskazanie od większość

ci wolno, zmieniających się czynników zewnętrznych, jak również

od wewnętrznych zmian napięć zasilających potencjometr kompen'sacyj-

ny.

W zestawie przeznaczonym do pracy z walcarkami nawrotnyai układ

cechuje się sam, gdy włączony jest na pracę automatyczną.

Przy określonym kierunku walcowania jedna z głowic wsunięta jest

пн iierzoni; taścf, druga wycofana. Wycofanie głowicy wykorzystane

jeot UŁ cechowanie.

Głowica napędzana, jest apreżonya powieti-zea.- Sterowanie ruchu

głowicy odbywa się elektrozaworami. ISfłącseaie określonego kierunku

ruchu walcarki powoduje zadziałanie pi-zekaśnika, który poprzez

swoje styki zasila jeden я elektx'ozaworów, powodując ruch głowicy.

Przekaźnik "ien słusy również do włączania silników pomiarowego i

cechowania, zależnie od rodzaju pracy, oraz do podawania na wibra-

tor napięcia z potencjometru poaiarowsgo lub napięcia cechowania.

5. Miernik typu 1?OS.

a. lAiemiki typa 120b zostały opracowana dls, potrzeb automatyzacji

z wykorzystaniem maszyn cyfrowych. Piex-araze dwa mierniki pracują

oo msî ca 1971 roku w Hucie °?.lorian" w Rudsie Śląskiej i w grudniu

1972 r. po wykonaniu kompleksowych badań z udziałem Instytutu

Metalurgii Żelaza, w Gliwicach i Biura Projektów "Eiprobut" zostały

włftczcns do pracy w autoaatyce z saesyną matematyczną typu Г5К.

Przy budowie mierników wykorzystano zasadf pomiaru przyjętą w ZP-3

opisejia powyżej.

b. Parametry techniczns miernika - zgodne z wymaganiami aatoiaatyki

- zakres pomiaru 0,1 - 1,3 naa lub inny do stss 5 mm

- wyjście ctałoprądowe O - 10 V dla całego zakresu

- wyjście prądu ismienneso 50 Ez 0 - 24 T dla cdch-yŁsk od wartości

naetawionej na nastawrdJtara stanowiących dodatkowe wyposażenie
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- dokładność pcnrLsru ̂  / 0,5 % •* 0,01 шш /

- wyjście automatyki etałoprądowe

dokładność * ICC taV

stabilność sera * 100 m7 na 30 ain .

fluktuacje ponissj 20 niVpp

stała csasu 6 assełc рггег csaa około 300 osek od wejścia blachy,

a następnie 150 csek

- częstotliwość automatycznego cechowania co 15 minut

- przesuw głowicy - 2Q0 mm.

c. Układ koliijacji.

Szerokość szczeliny pouiarowej wynosi 30 ™ .

Ruoh blachy w 3303elinie w kierunku źródło-detektor bez kolicatora

powoduje powstanie błędów dochodzących do 10 Я.

Eolimator dobrano doś-^iadczalnie wykorzystując koobinaoję stoików

i kratownic. Jako efekt, końcowy usyakano alesależnośó. wskazań od

położenia sateriału w całya 2akreaie grubości blach.

d. Układ pojsiaru prądu fotopowielacza.

Badania układu scyntylacyjnego wykasuj^ występo?;anie po

zaiame naświetlenia sondy scyntylacyjnej powolnej zaiany

czułości sondy w okresie kilku ainut o wartość około 1 й.

Wpływ tan wyeliminowano poprses zastosowanie układów korekcyjnj-cb.

wykorzystujących elementy HC
t
 dających sygnał korekcyjny, zależny

od wielkości skoku sygnału a son-ćy.

Skorygov/any sygnał jest podawany na wibrator autokcmpen satora

lub układu cechowania oraa na wzmacniaca operacyjny wyjścia stało—

prscł owego.

e. 3adania eksploatacyjne.

Po ponad rocznej pracy mierników 120S w Hucie "Florian" zostały

przeprowadaone badania okapioataoyjae dwóch, mieraikdw mających

XJ&. cela 3pravfdseiiie dokładności imiemików w czasie procesu walco-

wania.

2a wst-fpie przygotowaayai wcześniej prsea Instytut iletalurgii

Żelaza i Hutę blaohami wzorcowymi sprawdzono dokładność wskazań

w całye zakresie raieraików» wynoss^cya dla tych egzemplarzy

0,1 - l
t
2 sm.

Różnice między wskaaaniaai mierników i pomiarami instytutowytzi

wynosiły



do 0,005 Е Е w SŁkreoić 0,1 - 0,2 aa

do 0„OQS oa w zakresie 0,2 - 1,1 cai

do 0,013 cu w posostałya askrcaie.

Różnice mi§dsy wskazaniami obydwu mierników na tych sanych

próbkach vjaorcovrych wynosiły

do 0,003 шш w zakresie 0^01 - 0>75 пж

do 0,009 cm w pozostałym sakreaie.

Błędy mierników były w kaidym punkcie rcnlegsse od założonego

0,5 й + 0,01 oa.

3prawdseaie dokładności wsiazań w csasió waicov/enia wykonano dla

taśc o różnych grubościach, doks£.ująa pożaru w eaSya ccaaie wal-

cowania. !Ta pocsĄticu i n» końcu walocrvania no^&ivanc weiasaais

aiernlków i wartości napięcia wyjściowego au^ocatjici^ V/yciramo

próbki, które prso3łano do Instytutu Uetalurgii Żelaza w celu

dokiadn?£O zmierzenia grubości /dokładność 0,002 газ/. Uzyskano

w tsa cposób IS potaiarów, з któi^ch v/szystkie Biały dokładność
lepaza od przyjęrs^ w załoicniacb..

Dod-c-skov/e badsjiia stabilności wskazań vs csasie 15 ainut walc

v.ykoanno dokonując około 700 posaiarów cetodą, odczytu i

prsStki.

Wszystkie pooiary wykazały dokładność lepszą od założonej, prsy

csyia w SO й błąd był sciejszy od połowy błgda dopuszczalnego.

f. V? orstatnia csaais v.
i
ykon&uo 8 sstuk Bierników typu 1208» zaró-.тао

fto E.cn.-ych walcarek jak ró;raicł dla aastq,p5.eaia aieraikóa/ sty

/Huta "V/arssaiva"/. Ea&tępnŁ seria nieraików zostanie wykonana

w 1974 roku»

bj!i?z-L!r'xi ̂ qyryoh. .C.R.̂

Obecnie T; Polacs czynisse sa. próby sastąpienii dotsktarć%v scyntyla—

cyji:ych detektoraa^. póŁprsewodaikowyiai. Przewiduje aig opraco»&nie

detektora krseao'.yego ргага^аоэго w «kładzie ładunku średniego-, którj

poswoliłby na azyskabie krótkich stałych csfi.su ?rzy odpowiedniej

dokładności miemika
(
 tak, Jak \7 przypadku misrcijca z detektorea

рсуг
4
гу1асу2пуа przy nalejszych gabarytach i dużych odporaosciscb aa
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Roman Malik

Instytut Szkła

Warszawa

APARATURA JADROVU W AUTOMATYZACJI PRCGEStff

PRZERÓBCZYCH SUROWCÓW CERAMICZNYCH

Jedną z najistotniejszych dziedzin rozszerzającego się zakresu

zastosowań techniki jądrowej są opracowania dla potrzeb przemysłu.

Szereg znanych teoretycznie i przebadanych laboratoryjnie metod

tej techniki wymaga na ogół jedynie tylko odpowiednich opracowań

technicznych* Specyfika pomiarów izotopowych oprawia, ze są one

stosowane w przemyśle przede wszystkim tam, gdzie zawodne lub nie-

przydatne okazują się klasyczne metody- pomiaru. Możliwość przepro-

wadzania metodami izotopowymi pomiarów zdalnych i nieniszczących

dokonywanych dodatkowo w sposób ciągły, czyni je szczególnie

atrakcyjnymi do zastosowań w charakterze przyrządów kontrolnych

pracujących w układach automatyki.

W tej sytuacji zastosowanie techniki jądrowej staje się jednym

ze znamion nowoczesności procesu technologicznogo. Rola urządzeń

izotopowych jest w poszczególnych przypadkach różna i choć mogą

one stanowić nawet jedno z bardziej istotnych ogniw w całym szeregu

mierników - gpełniają jednak zawsze rolę pomocniczą. Istnieją

jednak i takie -przypadki, w których urządzenia izotopowe, odgrywają

role decydującą o możliwościach modernizacji procesu technologicz-

nego.

typowym w tym przypadku przykładem jest proces szlamowania kaolinów.

Proces technologiczny jest tu pozornie prosty i sprowadza 3if do

wydzielenia z przerabianego surowca kaolinu o odpowiedniej granulacj:



W tym pokornie łatwym procesie technologicznym do rangi problemu

urasta z-igaćnisnie jego kontroli a wi$o i sterowania. Ciągłość

procesu elicinuje pondary laboratoryjne, natomiast zmienność

właściwości surowca wymaga stosunkowo częstych regulacji i zmian

parametrów.

Punktom newralgicznym całego ciągu jest węzeł hydroeyklonów.

Poprawność pracy tych urządzeń w sposób bardzo istotny aalećy od

stałości parametrów przerabianej zawiesiny, a szczególnie do jej

gęstości. Wyłaniają się tu, chyba jak nigdzie indziej szcz&solnie

jaskrawo, aspekty tschniczno-skonomiczne. Podobnie na hydrccyklony

zawiesiny zbyt rzadziej pociąga bowiem za sobą nieekonociczność

wykorzystania urządzeń przejawiającą się w przenoszeniu przez cały

ciąg technologiczny zbyt dużych ilości wody*

Zawiesina zbyt cąsta dyakv:ali£i!aije z kolei produkt finalny.'.Yyaogi

tsehniczao-ekonoaiczne powodują, że dopuszczalny iateiwał gastosci

jest stosunkowo wąski i nie przekracza na ogół 0,03 g/злг ?rcy

obserwowanych fluktuacjach od 1,00 do 1,20 g/cm*.

Przedstawiony ргоЪЗля jest jednyin s bardziej typowych przykła-

dów aozli'.rojci sastoscvui techniki izotopowej. 'A'yoagauia technolo-

gie sns neŷ rzucają tu bowisrj konieczność przeprowadzania pomiarów

•ciągłych bea możliwości wprov/adaania sond do niersenej substancji.

Wymagana dokładność pomiarów wynosi £ 0.0001 s/on"* a -.•ynik powinien

być podawany w nożliwie najkrótszym czasie. У/;т.а̂ аг.1а eksploatacyj-

ne Hb.-zuoają z kulei warunki przystosov;ania urządzęuia pomiarowego

do atmosfery bali technologicznej o zniennej tenperaturae i dużym

zawilgoceniu. Głowica pomiarowa powinna ponadto być cdporną na

v.-3trsą-jy i łatwo dać się montować na istniejących, instalacjach.



Dla opisanego celu zbudowane zostały przez Zakład Konstrukcyjny

"Polonu" prototypowe ssstościo:=ierz8 przystosowane do "i г 'umianych

wamr.^ów .

Zainstalowane na ciągu technologicznym, początkowe tytu.гз próby,

a następnie włączone do eksploatacji, wykazały wiele r.o-'ych. możli-

wości. Przede wszysxkim wykazana i sprawdzona doświadcz.:l:'.ii! zosta-

ła możliwość ciąsłs^o pomiaru gęstości nadawy dc hyilrccyiclcnć"
1
.

Odpowiednie rozwiązanie elektronicznej aparatury pomiarowej zezwo-

liło z kolai na sterowanie procesesi produkcyjnym vs ten sposób,by

gęstość nadawy zmieniała się tylko w określonych granicach.

Otrzynane rezultaty zezwalają z kolei na opracowanie układu do auto-

catycznej stabilizacji gęstości w oparciu o istniejące układy auto-

matyki / sitowniki i zawory/.

Wspomniane możliwości dotyczą w tym przypadku zagadnień technicz-

nych.' ITie nnie^ istotną, jak się okazało rolę odegrało zainstalo-

wanie takich uriądueń na zagadnienia natury organizacji. Zastosowa-

nie ciągłego zapisu gęstości na rejestratorach иёzwala 2 kolei

na kontrolę czasu pracy uraądzeń /atwierdzebie nieuzasadnionych.

praestci i.t.p/ oraz częściowe bilansowanie produkcji^ co r-a

rov/ni z sairymi pomiarami 3tanowi поттиш w tej gałęzi praeityalu.

Opisany gestościoaiers jest jedynie przykładem,

7? omawianyc zakładzie produkcyjnym zainstalowano ogółea 5 g53tcś~

ciomierzy i 4 wagi izotopowe stwarzając podstawy dc zautoaatyzowa-

nia procesu przerobu kaolinów.

Zagadnieniem związanym ściśle z możliwościami automatyzacji jest

także wykorsystr ле atonów znaczonych»



'дк r/ykasuły bowiem aotychczasov/e dosw5s.dcaLr.i2., ustalenie V7>as—

;i-:rjch cocentdw zadziałania układów automatyki aależy w sposób

Lstotny od bezwładności uiriadów % ciągu technologicznym» Czas

•r^or.oszenia zaburzeń paracetrov. prses-ibiaaej substancji, charakter

•.eczyv.-iatych ami гиг, сзао .reakcji ns regulaaję i . t . p , parametry

•italic aotea "tylko drogą dcświadcsoń.

-iv,'iadczenia takie cea zaburzenia aaasego procesu .przeprowadzić

•*яа z kolei tylko metodą znaczników, a ze względu na specyfikę

•: -•inolo^ii - znaczników izotopov^ch.



V/. Wasilew; D. Dinitro*-; A.Asakanow

"lachniks jądrowa" - ЬйЬ

Autocatycsna Radioizotopowa Waga l

typu SI1IS- 2/500

2 wprowadzenie £ w ostatniii oaasie kompleksowej automa-

tyzacji obiektów przexuysicwych ргз.тя!в re wszystkich rodza-

jach produkcji wdraża się transportomanie materiałów azypkict

za рошога przenośników taśmossych.. Pozwalają on& ąa osiągnis-

cis wysokiej v?ycL3jności рггу. nieaysoiiich wydatkach ca

transport oraz pozwalają as ciągłe zasilanie urządzeń

praerebiających.

W awiąaku z tym pojawiła 3±ę koniecziiosć wprowadssnia

autoxatyci""'sh •';?-" "aaciowo przenośnikowych nierzącycii wydaj-

ność - civrllcwc cliciążenis- taśny przenośnikowej i sximu.iacych.

przepusaczŁl-j^ą i'.•:•-i aiatariału. .

Opi-óez wag a3ch3nicsnycri istnieją rdwnieź elektrostatycz-

ne wagi mechaniczne, wyposażone w róiinego rodzaju czujniki

/tenzoaetryczne, indukcyjne,. elektryczne,- nagTietycsna i inns/j

Czujniki te reegują na- naiwne ciśnienia, która wywiera na

taśaa transportcyjany materiał»

Dokładność najbardziej precyzyjnej elektrostatycznej

taasowo-prsenośnikowej v?agi aechanicanoj, abe.dansj w warua-

kaeh laboratoryjnych wynosi od + 0,5 2 1J0 + 25.

Hajbardaiej roapewesechnione wagi tassaowo-prsenośaikoss

nają potwisrdsoną w warunkach przemysłowych dokładność

około .-•• 2Й.

Cec i wspólną wag aachanicsnych elelctrostatycsbych

wag zn" .'hanicsnych są ich duże wymiary i konieczność etosowa-

nia tzw. "platformy pomiarowej", która jest uateisioca xia,

drc£;ini fundćinencie oraz stosunkowo aaybkie sużycie alelctro-

statycsnych eleacniów гэchaniesnycŁ, pracujących



riajcisśoiei ~* wsrun-'ccch wibracji, dużego sapyłsnia i в

środowisku sprzyjającym. Ucrosji. Warunki ts, charakterystycz^

no a?.a prEesyałui faktycznie szybko prowadzą do uszkodzeń

iŁarłet rs^lepazych. svag nechanicsnych. bądi slektrcstatycznycn

тсг.£ :necŁanicz:ych» W tych przypadkach dokładność s^aranto-

v?.ira praea Zakład.- prcduceata, nie ?.oże fcyc osiągnięta

3 powodu wibracji, którs są ais do uniknięcia w każdej

ta asie prser.ośnikowej» a warunki produkcyjna pdabawiają

wagi najbardziej istotnego czynnika .- niezawodności dsiała-

sia.

W poszukiwaniach no««jc rowiąsania problemy ważenia

ait.»riaidw ns taśnie przenośnikowej w ostatn^i zzazlf

po:V;.c<;a się зрого uwaji również auioaatyesnyis radioizoto-

powym u'£̂ G22 taŚ3Owo-pr3enoinikov;y3« Besatykowy aposdb

współdziałania £ transportowanyn raterisłeK, Ъгак odpowiedniż

elementów kinenatycanych, pozwala na to, aby poiaiar nie

ssleiai od wibracji i cieakisu рагипкоя ek£3ploa"cacyjnych.

Dziwki tya w2:aści7/ościoss metoda radicisotopowa pozwala

Ofiifî nąć
1
 wyjątkoso -*ysoką niezswodność eksploatacyjną.

Ustawienie czujników w wadze radioizotopowej nie

specjalnego przezbrojenia przenośnika ti.ir.owego.

Automatyczna radioizotopowa waga tâ b̂ -.-o-fjr

RUIN - 2/800 jeet ursądsenien infers;:;: -:.:м о ilości

fflateriaiu sypkiego przetransportowanego przez przenośnik

taŚEoa-y « okredlonys: csaaie.

Osol&i zasada dzia-osnia w&gi. radicisetopowej polega na

t7=, ie p.roadenio»£r.ie rsdioak'jyTKue prsuciodsąc przez

transportowany sateriał współdziała s aLonaai tego mste-

r-u.h:-,
t
 prsy сгув ictensyvfnosc procieniewania ansiejaza sie»



3'copień osłabienia promieniowania sa^na w droćo^icku

asterialaym zależy od ogólnego liniowego współc^yanilca "'

oełsbienia , charakterystycznego dla środowislsa i określa-

jącego jaka część ogólnej energii przechodzącego ргопп.-лп1с-

т/ania g^^aa sariejszyła się na jednostl-ce długości środowisk*;

-'• &E •' - 1 /
_L.( = i om i

LiEio^y współczynnik osłabienia w znacznya stopniu

zależy od. gęstości ŝ iteri.-ału i dlatego bardso csęsto koreye

si? я aa sowę jo urspćłcsjTLiiks osłabi enis

przy Łtćryn, ^ai widstf eliminuje się cayisrJJ: gęstości.-

iJs-Bô T: współesyrjsil: osłnbieria daje osłabienie
o

praes słup o przekroju poprzecznym 1 CE
4
" i o nasię 1 g«

Ia-fcenEjraość proałienioiKania radioaktywnego, kiedy na ta&is

nie ma materiału jest паЗт^скзза - lo. W przyj-adlnz obecności

na taćsie naterxalu intensy^iiość proiaieniowmią U

eseniu do wartości I .

Mierzony scst.eriał pochłonął /zaabsorbował/ pro

ganaa I « Io - I . Oczywiścis pochłanianie jest tym wieb32e

ia wisbsza jest grubość adersonego sateriał^i d i czyn

wigkesa ^est zdolność ebsorccyjna środov7is2<a, t j . czym

większy jest współczynnik osłabienia j~i .

Podstawowe rć^nanie osłabienia promieniowania gaaaaa prsy

jsgo przechodzeniu przes srcdcwiafeo materialna:
- h d

I = lo-S-

gdzie: м.- liniowy współczynnik osłabienia dla napromienić-

Tanc<jo materiału /ca"" /

d - grubo ś<S aateria? u /ca/



Jeżeli wykładnik potęgi podzielimy i pomnożymy prsea p

aastąpimy liniowy współczynnik przez współczynnik masowy

- h • -v T m

4 в -— | a '.v wyrazimy prsez -*j—.= n—r- .
,° ^ , - £ . -§.

to otrzyaamy I = Io Q.
.22

ii: osłabienia / §
2

S - przekrt'i / cm /.

gdzie H - masowy vfspolczynaii: osłabienia / --§-- /

Pray logs.rytaowaniti w/w wyrażenia i po przekształceniu

wzglądem Basy uwidacznia si$ zależność pozwalającą mierayó

metodą radioisotopową

— m

M . -=
У
 s

: -g- - masa subataacji zawartej w słupie o wysokości В

2

i podstawie 1 ca .

gdaie: S - napromieniowana powierzchnia materiału prosto-

padła do kierunku rozchodzenia ai§ prociieni

W игзаагеа1и stacjonarnym powierzchnia ta jest stała.

Współczynnik таеоиу j-i dla danej substancji i energii radio-
j

akty.T3ego promieniovrania /radioaktywnego śródła/ jest także

etały. A zatem masa substancji poaoataje proporcjonalna do

zranięjszenia intensywności prsy przechodzeniu promieniowania

przss siateriał /ściźlej - masa materiału pozostaje w określo-

nej zależności od apowodowanegc przez nią osłabienia promie-

niowania/.



Pcniar assov.-jf związany Seat równiai z paranetrami detek-

tora i układu pomiarowego, a mianowicie*

1" • ,*„, lo stXL

u
/

gdzie* E - efektywność detsktors

_O-~ kąt przestrzenny, obejcujący detektor

t - czas pomiaru struaienia promieniowania

o'ivysaae W2ory Ddncssą się do proaienlcwania monochro-

Eatycanego, kiedy grubodć materiału nie wpływa aa współ-

czyrjiik osłabienia. Шау z tym do czynienia przy wykorzysta
1
 1 "'I

niu źródła С , vryprooienicwuj ącego kwanty gazae tylko

o energii 0,66 ISV oraz w przybliżeniu odnosi sig do zasto-

sowania śródła Co , który linituje kwanty gaoaa o dwu blis-

kich wartościach energii 1,33 KS\r i 1,17 KS7.

Jeżeli mierzony materiał jest słćżonyra awiąakiea chenicz-

ауш, го masowy współczynnik osłabienia stanowi su^g aasowyct

współczynników osłabienia wszystkich pierwiastków

Urn Др, + й >
2

 +
 • ' - '

 +
 y^?+)

gdzie : p . p„ - p , . - satvartosc poszczególnych, pierwiastków

w związku cłteEiicznyai

wówczas ш = iS-i£-^ia-i /g/ca
2
/

Jest to podstawowe równanie, które rozwiązuje radioizoto-

powa waga EILIN - 2/S00.

Dane techr.iĉ re

Aktywność radicakśywneso źródła co ° do 700 cikrocurie

.. ZaVres pcsiaru:

Obciążenie taśrciy od 1С do 150 kg

na aetr bieżący
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Błąd pcdaxawcwy t 2%

liaksyEalns szerokośó taśmy

przenośnika • • SCO na

Kąt nachylenia taśmy dowolny

Profil taśmy prosty - zgięty

Prędkość taśay od 0,01 do 2 т/ззк.

Sygnał sterujący 0 - 10 V

10 mA

Zakres temperatur:

die bloku elektronowego ' 5 - 45 С

dla wskaźników gęstości i prędkości -20°C - + 50°C

Wilgotność właściwa' 60Й przy 30°C

Zasilania z s iec i : ' 220V + 103
- 155S

Cięśai czujnika radioizotapov^ego-. 50 ES

р ^
i ;

> i V f r * 75 ̂S

Ciężar bloku elektronowego 15 KG

Ciężar wskaźnika prędkości 7,5 KG

Automatyczna radioizotopowa waga taśaowo-prseaośłiŁowa

RILI3T -2/800 wykonana jest na ohwodach scalonycii i ukształ-

towana w trzech konstrukcyjnych grupach.

ffakaźnik ?t?.4to3ci - jego konstrukcja nośna poawala na nie-

zawodne ssamoconanie do przenośnika taaaowego nie naruszając

jego zr/artości.

Wakaźnik. prędkości - konstrukcyjnie aamkniety я skrayace,

którą mocuje się •* pobliżu nośnego przenośnika taśmowego.

Such obrotowy wału przekazywany jest na wskaźnik zapośred-

nic-wera połączenia, które obraca krążek z dwudziestoma zębami

na obwodzie. Zębata część krążka przechodzi przez roboczy

otwór czujnika indukcyjnego DI-2-12. ?rzy jednym obrocie

wału czujnik DI-2-12 wysyła dwadzieścia impulsów, które

przekształcane ąą w sygnał analogowy przez



funkcjonalny przetwornik pręćkoaci.

BIol̂  'iia'-:tronr-ry - uxieszczony jest w skrzynce znormali-

zowanej. Konstrukcyjnie układy rozmieszczone są na oddziel-

nych drukowanych płytkach. Każda płytka wykonana jest v»

postaci zwartego skończonego zespołu elektronowego, a mia-

nowicie: /zgodnie ze schematem blokowym/

- funkcjonalny przetwornik prędŁośei

n
 " ggatości

- Iine3ryz&tor

- anożaik

- integrator - sura tor

- niskonapięciowy stabilizator + 12V

« " + 24V

" " + 57

- wysokoiiapięeioTty stabilizator

Funkcjonalny przetwornik prędkości ma 2a zadanie przekształ-

cić inpulay ze wskaźnika prędkości w sygnał analogowy.

Eóżne prędkości prsosuwania taśsy wynagają od niego,obro-

bienia otrzymywanych z czujnika sygnałów я bardzo szerokia

zakresie od 0,01 do 2 m/sek.

Zadaniem funkcjonalnego przetwornika gęstości jest

przekaatałcić ujecme impulsy se wskaźnika gęstości w sygnał

analogowy proporcjonalny do obciążenia кащ' materiałem.

. . Linearyzator realizuje arytmetyczną operacje Lal

gdzie I - intensywność prosiieniowania po jego prr.ejsciu

przez mierzony materiał. Układ Iine3ryzuje funkcj§ ŹJtsini

I = Io.. o "••"" * i daje otrzymane rozwiązanie

ij'a i^-i2_Z_i:2_-
 w

 sumatorze; tutaj ;T - proporcjonalna

co liniowego obciążenia taśmy.

ma na celu wymnożenie dwóch wejściowy?



£dzie: U
 v
. - napięcie wyjściowe .

U , U-
5
»- dwa napięcia wejściowe

U ^
т
 - napięcie źródła wzorcowego.

W RIIIK-ie -2/800 mnożnil: mnoży sygnały sgatości U„ iU„

prędkości U,* /m/e/, przy czym na jego wyjściu otrzynuje

się sygnał, proporcjonalny do ilości materiału, który

przeszedł przez taśae w jednostce czasu /ion/godz./.

W integratorze - sumatorze realizowane jest całkowanie

nielliości wejściowej. Jeżeli jeet ona stała lub zmienna

zadenia Big pov^oli, to sygnał wyjściowy zmienia się liniowo

z szybkością uwarunkowaną stałą czasu integratora. W RILUTie

-2/800 wielkością wejściową jast obciążenie chwilo-ле prze-

nośnika taśoowego, jest ona suno.wana i рггу osiągnięciu

zadanej wcześniej wartości, odpowiadającej 100 kg lub

1000 kg jest odczytywana w sumatorze и pamięcią.

Zasilanie bloku elektronowego i czujników realizuje aie

za pomocą zestawu bloków zasilających, które zapewniają

niezbędne napięcie.



W.Waeils7.'} D.&aitrow; A.Aaskanow

"lechniks jądrowa" - L3b

2adioizotopowe ursącLzer.ie do aatonstycznago podtrzy-

ayvraaia optynalnych paranetro"w pracy ałyna cenentowego

i dozowania składników cenantu przy ja^o

Procasy tschsolo^iosne produkcji csnćatu przebiegają

przy bardzo ciężkich warunkach. Zarówao dla pracujących

ж oesentovmiach ludzi, jak i d3.a przyrządów i urządzeń

prz&waozonyciŁ do kontroli i automatyzacji tych proceadw»

Materiał z którego otrzymuje się csnart składa si?

2 trzech skłaćnikć-a - trasu, klinkieru i gipsu.

Ważnyai węzłami procesu tecbnologicsnego produkcji

ccseatu sąi cłya ceaentowy огаг praenoibiki taśmowe

saailające ten Eł^a* a .roswiąsasaie problenów ich stabil-

nej pracy prsy optyaslnych psraisetrach 5°£="' waśnysi czyn-

. nikiea o"crayjaasia określonej jakości /marki/ ccmantu oras

.prowadai dc dużych, efektów ekononicanrch*

Э c&lu rozwiązania Ttekasanych zagadnień w ostatnia

csasie stosuje sia elektrcmechanicsna Tsagi taiao^e do

dozowania trójkocpoaeatowego składu ceaentu, które nie

aapswaieja niezbędnej niezawodności pracy ze waglgdu aa

cifżki* warunki produkcy2n^.

Рога tym duse zapylanie •» roboczych poaisaaczsniaca

/pył cementowy/ i duże drgania prowadzą do ssyfckiego-

zażywaaib eie precyzyjnych aschsnizsów tych wag,lub też

mechanizmy te zacementowują się pyłea i •» rezultacie całe

urządzenie psuje si§ praed planov»aną wysianą tych Eeohs-

nizaów lub naprawą. Prowadzi to do dużych strat czasu

г tym еашул do dużych strat w ogóle, a po niezbyt długia



- 78 -

okrea:.a eksploatacji urządzenia te są wyrzucane.

W *<yniku tego dozowanie prowadzone jest ręcznie co

pociąga za sobą в jednej strony do nie stałych proporcji

składników cementu i zmiany jego jakości /marki/, a a dru-

giej strony do niedostatecznego obciążenia lub przeciąże-

nia młyna co etwaraa sytuacje awaryjne*

Го wstępnym rozpoznaniu tych zagadnień ustalono, że

jaogą być one rozwiązane przy zastosowaniu aetod radio-

izotopowych, gdyś tylko radioizotopowe przyrządy jako

jedyne nogą pracować w trudnych warunkach produkcji

cementu*

W celu rozwiązania tych zagadnień w Centralnym labora-

torium Techniki Jądrowej opracowane zostało urządzenie do

automatycznego podtrzymywania optymalnych parametrów pracy

młyna cementowego i dozowania składników cementu przy jego

produkcji*

Przy opracowywaniu togo urządzenia zagadnienia te

zostały rozwiązane kompleksowo, a mianowicie:

Z jednej atrony dozowanie trzech komponentów cementu

i automatyczne podtrzymywanie ich proporcji i z drugiej

strony automatyczne podtrzymywanie optymalnego obciążenia

młyna cementowego przy zachowaniu wskazanych proporcji*

Zrzj rozwiązywaniu tego kompleksowego zadania, dla

kair'ej z trzech taśa zasilających jeden młyn opracowano

oddzielne radioizotopowe wagi taśmowe oraz wspólną elek-

tronową część" obliczeniową oraz pulpit sterowania.

Wykorzystanie wag taśmowych produkowanych aktualnie

przez inne firay, w tya równiec przes przodujące firsy

zachodnie, uznano za niecelowe ze względu sta dużą aktyw-

ność stosowanych źródeł - rzędu 2,000 mikrocurie , gdyż
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ich rozmieszczenie na stosunkowo niedużym terytorium

stworzyłoby ailne pole radiacyjne i doprowadziłoby do ko-

nieczności zastosowania dodatkowych przedsięwzięć z zakre-

su BHP.

Z powyższego wynika jedno z zadań polegające na zmniejsze-

niu aktywności źródła do możliwego minimum: w wyniku przep-

rowadzonych prac badawczych i konstruktorskich aktywność

źródła obniżono do 7C0 mikrocurie co stanowi wartość o wiele

mniejszą od wartości występującej w wagach produkcji innych

firm, czyli, że w praktyce opracowano urządzenie radio-

izotopowe "bez radioizotopowego źródła".

Zmierzony poziom promieniowania pola bliski jest tła

naturalnego. Takie duże obniżenie aktywności źródła oaiąg-

nieto dzięki temu, J:e я charakterze czujnika wykorzystano

scyntylacyjny detektor, którego scyntylator plastykowy posia-

da następująca wymiary: długość* - 800 max i .srCifriiC" -O aa.

przy tych parametrach źródła i czujnika osiąjnieto informa-

cje sięgającą 100000 impulsów na sekundę co warunkuje wyso-

ką dokładność* pomiaru. •

£a rysunku przedstawiony jest schemat blokowy urządzenia.

Pochłonięta część energii promieniowania ganma przecho-

dzącego przez materiał znajdujący eie na taśmie przenoś-

nika daje informacje o chwilowej wartości masy materiału.

Otrzymany sygnał po przetworzeniu w bljku obliczeniowym

jest przekształcany w liniową funkcje obciążenia taśmy

w kilogramach na metr bieżący /kg/m.b./ i kierowany Jest

(?o dalszego przekształcenia oraz do wskazówkowego przy-

rządu pomiarowego wskazującego chwilową wartość obciążenia

teśay przenośnika / - - - i — /.



Aiefcy uzyskać" asyst materiału przechodzącego na prze-

nośr.ilcu v. tonnach na godzinę /t/h/ należy dysponować

sygnałem charakterysujcjcym szybkość rucha tadmy przer/ośnika.

W tym c«lu na każdej taśmis przenośnika aosiał zainstalo-

Fany czujnik szybiości składający się г zębatej netaiowej

tarczy i elektromagnesu. Tarcza umocowana jest do jednego

z wałów' przeno&ika i przy jego obrotaoh оЪгзса 8

z nim.Zęby tarczy przechodzą przez azcaelinę elijrtro

i każdy sąb wytwarza w aim jeden icpuls elektryczny. Częstot-

liwość impulsów odpowiada szybkości ruchu taśmy. Ьзрц1зу te

przekształcone są w blolcu obliczeniowym w sygnał prądu sta-

Łsgo proporcjonalny do ssybłości ruchu taanjr przenoiEi^a

п из trach na sekundę /m/s/* len sygnał rcfenież kierowany

jeet do wskazówkowego przydządu poniarowsgo, wekasująceso

szybkość" taimy przenośnika /m/s/.

Obydwa sygnały prąfiu stałego aą prsennożOEe » bloku

elektronowym и wyniku czego otrzymuje sie исузк asteriału

przechodzącego na taśmie przenośnika w tonach na godsinę

/t/h/.

Ażeby otrzymać informację o eunaryeanei wer-osci prze-

niesionego materiału, sygnał charakteryzujący u^yak mate-

riału kieruje się na urządzenie całkująca, k-c<5re przekazuje

sygnały do elektromechanicznego euaatora, sumującego porcje

po sto kilogramów.

Sygnały charakteryzujące wydajność taśm. przenośników

trzech materiałów kierowane są do urządzenia elektronowego

do podtrzymywania stałych proporcji między trzema kompo-

nentami cementu gdzie sygnały te porównywane aą z zadanymi

wcześniej wydajnosniami posacaególnych materiałów tj.

sprawdzane są określone proporcje miedzy nimi.



Proporcje te podtrsyaywasa aą nieprzerwanie przy pomocy

sterującego sygnału Ыокц auto:satyki, tak żeby różnica

miedsy wielkościami mierzonymi i zadanymi była serov/a.

W ten sposób proporcje zawartości trzech komponentów •

cementu: klinkieru, trasu i gipsu utrzyjcjsans są na nie-

zmiennym poaiomie, tzn. carka cementu pozostaje ta sama

przez cały czas cyklu produkcyjnego.

Te trzy składniki kierowane są na3t§pnie do ałyna kulo

wego. Ponieważ ich struktury i twardości są różne czas

mielenia odpowiada czasowi mielenia najbardziej twardego

składnika.

Sragis sadsaieu do roswiązania я ranach zagadnienia

koaplskaowego jest roz3traygniecie problemu optymalnego

obciążenia młyna*

'tf charakterze czujnika śledzącego optimum obciążenia

młyna wykorzystują si§ specjalne urządzenie akustyczne,

które przekształca asua ałyna w sygnały elektryczne.

Te-ostatnie kierowane ва do urządzenia elektronowego,

które po przeprowadzeniu analizy sygnałów wydziela sygnał

charakteryzujący optymalne obciążenie i ten sygnał prze-

kształcany jest w sygnał prądu stałego.

Ten sygnał drogą porównania z uprzednio określoną war-

tością steruje wydajnością trzech przenośników taśmowych,

nie zmieniając przy tym proporcji składników, tak aby

różnica siędzy obydwoma sygnałaai pozostawała cały czas

zerową.

Prsy rozwiązywaniu wskazanego zagadnienia kompleksowego •

rozwiązano rćwnież problemy blokady urządzenia podajników

taśmowych i młyna pray powstaniu sytuacji a'waryjnych a mia-

nowicie: blokada przy minimalnej lub maksymalnej szybkości



â v tzn. przy zerwaniu lub puate.j taśmie, blokada przy

maksymalnym obciążeniu taśm podajników w przypadku znisz-

czenia lub zatkania się ciągu.

We wszystkich tych przypadkach przewidziana jest również

sygnalizacja.

Jak już było powiedziane radioizotopowe urządzenie

"DOZA 2/3" automatycznie podtrzymuje optymalne parametry

pracy młyna zmieniając wydajność taśm dostarczających

poszczególne komponenty cementu, utrzymując automatycznie

ustalone przez operatora proporcje między nimi.

Operator ma możliwość ustawiać inne proporcje między

trzena komponentami odpowiednio do marki cementu jaką

chce eię uzyskać lub w zależności od składu chemicznego

składników*

V cela rozwiązania wskazanych podstawowych zadań należało

również rozwiązać następujące zagadnienia:

- drogą odpowiedniego usytuowania źródeł uzyskano jedno-

rodne pole promieniowania co doprowadziło do zmniejszenia

błędu pomiaru przy nierównomiernym rozłożeniu materiału

na taśmie pr2euośnika;

- dzięki zastosowaniu elektronowego linearyzatora impulsów

niosących informacje o skupieniu materiału przechodzącego

aa taśmie uzyskano możliwość miersyć obciążanie taśmy

w szerokim zakresie od 10 do 150 kg/a.b.

Pomimo to, że informacja otrzyma^praez czujnik scyntyla-

cyjny posiada charakter wykładniczy, to przy zmianie

obciążenia taśmy w przedziale 10 - 20 kg, praktycznie

jest ona liniowa;

- otrzymanie stabilnego sygnału z czujnika szybkości przy

małych szybkościach przesuwania taśmy - 0,5 do 1 cm/sek.

zostało zapewnione poprzez zastosowanie elektronicznego



Tjcrsicże.iis sygnałów zamiast mechanicznego reduktora

o erce ów tarczy metalowej, co pray istniejących ciężkich

warmikach, eksploatacyjnych doprowadziłoby do dużej niej-i-

bilsośai is pracy całego urządzenia.

usiski dużej pracysji i dokładności w pracy wszystkich

elektronowych, bloków i scysttlacyjnego czujnika cały błąd

aparaturowy został' zsniejssoay do isożliwego cicinma. •'

Przeprowadzone badasia wykazały, że zaeadaicsy błąd wynika

s fizycznej metodyki pomiar*.-, a nie a aparatury.

Stopisd pochkaniania proriieniowabia pr-ez mierzony

materiał beraso aało aaleśy od zmiany 3sgo składu chemicz-

nego sacsególnie przy stosowaniu źródła Co .

Przy zastosowania С ** otrzymuje si^ niniejszy błąd eta-
ss

tystyczny, lecz zniana składu chemicanego powoduje błąd

i z tego względu został przez aas zastogowany Co .

Podstawowy błąd poisiaru powodowany jest prsea wilgoć

zawartą w ważonych materiałach. W danym przypadku wilgoć

ważonych materiałów jest nieduża i prawie stała co było

okolicznością sprzyjającą rozwiąaaniu powyższego aadania

koaplekecwego.

Urządzenie jest eksploatowane т? cementowni w nieście

WRACA - 3RL.

Doświadczenis z eksploatacji wykazało, te błąd sumaryczny

nie przekracza + 2% i przeprowadzona analiza otrzymanych

•wyników daje podstawg żywić nadzieję, że błąd ten uda się

zmniejszyć
1
 poniżej Л%.

Obecnie całe urządzenie opracowano na układach ecalonych,

co przyniosło snacane zmniejszenie wymiarów gabarytowych

i ciężaru.

H wyniku zautomatyzowania jednego młyna cementowego we

ceneatowai prsy pomocy.urządaenia "DOZA 2/3"



w ciągu jednej ssiany zamiast 2C0-220 ton

240-250 ton cementu. Daje to w ciągu roku efekt'ekonomiczny

40.000 - 50.000 ton- ceaentu. ftależy do tego doćao znacci.j

oezczędność klinkieru, który stanowi składnik określacb.57

dla danej marki ceEentu.

a/ Scheaat urządzenia DOZA - 2/3

Ъ/ Czujnik akustyczny

s/ Pulpit sterowania

1,2,3 - przenośniki taśmowe składników

4 - przenofeiki taśay <ło pieca

5 - Ełyn

4/ - źródło promieniowania

*/ - czujnik scyntylacyjny

f/ - czujnik szybkości taśmy

s/ " - sygnał sterujący asybkością taśny.



Схема уртаиоЬш ДОЗА-2/3 а.;

i,2t3.. КонС-ееры cccpxtfaitix частей
4 НОнЪщ) к печи
5_. _..

d

е

л
9

a»

-i-



- 86 -

AZPAPwAFJRA PRZEMYSŁOWA - 323ТЛ7/¥ POI.HAP.OYS

ETC - V/ 3AST030VVANIACK PRSK^SŁOnTCE

Cyfrowy Zestaw Pomiarowy złożony z rewersyjnego wskaźnika EWC,

oraz przetwornika obrótowo-impulsowego CPP lub KPL jest uniwe-

rsalnym przyrządem umożliwiającym przeprowadzanie cyfrowych po-

miarów wielkości dających sie zanienió w sposób bezpośredni lub

pośredni na kąt obrotu osi przetwornika. Wynik pomiaru uzyskuje

się w formie cyfrowej, wyświetlanej za pomocą wskaźników numery-

cznych.

Możliwość współpracy Cyfrowego Zastawu.Pomiarowego z mierzonym

urządzeniem zapewnia użycie elementów pośredniczących na przy-

kład: sprzęgieł nieszkawych, zębatek pomiarowych lub śruby to-

cznej.

Przetwornik typu CP? lub MPL jest jedną.z dwóch części Cyfrowego

Zestawu Pomiarowego . Drugą częścią jest Elektroniczny wskaźnik •

cyfrowy EWC, interpretujący sygnały przekazywane z przetwornika

i wskazujący wynik pomiaru.

Zasada pomiaru przy użyciu elektronicznego wakaanika cyfrowego

polega na zliczaniu impulsów elektrycznych generowanych przez

przetwornik obrotowo-impulsomy. Liczba tych impulsów jest przy

tym proporcjonalna do kąte obrotu osi przetwornika. Euch obro-

towy osi przetwornika powoduje wygenerowanie dwóch niezależnych

ciągów impulsów elektrycznych przesuniętych w fazie o kąt 90°.

Dzięki tenu przy różnych kierunkach obrotów występuje przeciwna

kolejność pojawiania się zboczy obydwu-tjgnałćw, co pozwala na

rozróżnienie kierunku zliczania.

Przy ustalaniu typu przetwornika należy pamiętać, że liczniki

EWC zliczają zawsze wszystkie zbocza impulsów występujące w oby-

dwu kanałach-ciągach impulsów. Zwiększają stan wyświetlanej sumy

icp.-lsćw przy obronie 03i przetwornika w prawo i zmniejszając stan

przy obrocie osi przetwornika w lewo.

W przypadku odpowiedniego doboru typu zastosowanego przetwornika

wynik zliczania odpowiada bezpośrednio mierzonym wielkościom

na przykład» kilogramom» milimetrom, kątowym wartościom stopni itp.

Zależnie od przeznaczenia licznikowi EV/C stawia sie następujące

wymagania funkcjonalnej

- Możliwość wpisania do licznika EWC wybranej wartości ze znakiem

plus lub minus. 4
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TS. Sygnalizowanie osiągnięcia stanu dekad wybranego na n

dziesiętnych.

- Sygnalizowanie osiągnięcia stanu serowego dekad.

- Rejestracja wyników zliczania ар, przy poaocy drukarek oyfrov/ych.

- "/spółpracę EY/C z układami automatyki .zewnętrznej.

- Istnieje możliwość ręcznego, a takis automatycznego 3ter;wania

pracą Cyfrowego Zestawu Pomiarowego za pomocą różnego rc-ćuiaju

sygnałów isejściowych jak np.i

- start

- stop

- zerowanie

~ sygnał uruchaisiania drukarki

- sygnał startu zewnętrznego

- wpi3 wartości ustawionej na nastawnikach zewnętrznych itp.

Cyfrowy Sestaw Pomiarov/y posiada szeroki v/achlarz eygnałó;7 wyjś-

ciowych <io ŁU-cosatyki ze7mę%xzT.e$ jak пр.:

- Syĝ iał rozpoczęcia cyklu pomiarowego»

- Sygnał aruchartiania autoaatyki kolejnego cyklu pomiarowego,

- Sygnał zakończenia cyklu pomiarowego.

« Sygnał odblokowania licznika EV/C z ewentualnym jednoczesnya

wpisem v;artości zadanej.

Dzięki pcwysszym saletoa, oraz przystosowaniu urządzenia do pracy

v/ warunkach przeay3icv;ych» omav/iane zeatav?y są nie tylko uniweraal-

nytai urządaeaiard. pcisiarcr/ymi, lecz także są niezastąpione przy

automatyzacji wielu procesów produkcyjnych. Bezpośredni cyfrowy od-

czyt wielkości mierzonej przyspiesza obsługi, zwiększa dokładność

pomiarów i eliminuje błędy odczytu. Szeroki asortynent dostępnych

przetworników obrotowo-icipulso-aych jak również kilka specjalis-

tycznych typów śvska£nikóv,
r
 cyfrowych EWO pozwalają na optyaalae

rozwiązanie większości problemów poaiarov/ych.

Cyfrowe Zestawy Poisiarowe zostały opracowane jako elementy skła-

dowe Wagi Izotopowej oraz układy umożliwiające zdalną kontrolę

urządzeń je.drov?ych, do których w czasie pracy dostęp jest niemoż-

liwy lub utrudniony. Ze względu из wyjątkowo dużą uniwersalcoić,

ich wykonanie rozszerzyło się szybko na inne dziedziny zastosowań.

Przykładowo, omawiane zestawy znalazły niżej podane zastosowania:

Licznik typu EWC-2 + przetwornik CPP

- jako wskaźniki położenia i przesunięcia narzędzia w stosunku do

obrabianego przedmiotu, lub przyjętej bazy obróbczej w precyzyjnych



orrabiar.-cash wszelkiego typu: tokarki, wiertarki, frezarki itrp.

Ucoiliv/ia autoxatycz-rre, ciąjłe i precyzyjni dokonywanie pomiaru

oćlesłcści 2icdt:y puakiaci położonyai z obu зтггсп bszy poaiarowej.

Zsscoscwanie Inicjatora drogowego typu E-I'-llB/3I-2 uceżliwia identy-

fikację bazy pociarowej obrabianego materiału w stosunku do bazy

cbrabiarki.

Lic mik EV/C-3 + przetwornik C??.

- jako uni?/ersalne urẑ ćr.enie do pomiarów laboratoryjnych, poaia-

rów obrotów» portierów poślizgów apraggieł ciernych, pomiarów wa-

rtości wagowych, do pcaiarów liniowych z mikroskopami warsztatowy-

ni, do analizatorów ksstalxu powierzchni itp.

V/sl:ainiI: EV/C-3 posv/ala na wpisanie dowolnej wartości ae znakiem plus

lub minus, с raz суот-alisovvsnie prsejicia przez a~an zsrô -y lub 2tan

v-ybrany na naatsv.Tiikach dziesiętnych. Możliwe jest sterowanie pracą

licznika E.VC-3 prsy ponocy przycisków znajdujących się na płycie сго-

lowej lub zdalnie np. za pooocą przyssawki zdalnego sterovjania dosta-.

Tczir.ej łp,oznie z każdri; wsKażnikiem.

V.jTiiki mogą być róv/rsieź rejestrowane prcy pomocy drukarek cyfrowych,

pracujących v/'eystesiie równoległym. IVzgifdnie do innych układów prze-

twar»'.
j
.aia danych.

Liczni!-:. /JV.'C -За + przetwornik OPP.

«VskaKiiii: EV/C-3a jeat wersją specjalistyczną przeznaczoną do olcreśls-

nia pi'Sfwidi'v/ancgo czasu trwania np. audycji telewizyjnej, projekcji

filnowcj względnie innej dovolnej czynności w prsypaćku
t
 gdy czaa ten -

coże być proporcjonalny do kąta obrotu osi przetwornika obrotowo-inpu-

one przygotowanie tych czynności w dowolnie długin окгезх'

czasu poprzez cofanie, pov,
r
tarzanie niektórych operacji itp. prsy je-

dnoczosnej indykacji praeividy.vaneso czasu ich tr".vania.

IIożLiwe jest гслта1еа '.'/pisywanie śąuanych wartości czasu /u3tawianych

r& n;'.ctav,r
t
ikŁ .. aaajduj^cyoh się -.̂  płycie czołowej /jak rov.niei uzy-

si<iv;anie specjalistycznych sygnałów wyjścior^-ch przy przejściu stanu

licznika przez zero lub przez wartość nastawioną. Informacje o 3tanie

licznika nogq cyc również przekazane do drukarki pracującej w sysire-

aie równol3gi;/tt lub do innych układów prsetwaraania danych.

Licznik EV/C-4 /trsydekadowy/ + przetwornik CP? oraz 3WC-4a /czterode-

кг.йо-.',7 / + prsetv:omik CPP.

- jfiico specjalistyczne wersje przystosowane do autonatysacji procesów

wdanie i dozowania surowców sypkich i płynnych, jako urządzenie do

poaiarów poaioaówi oraz przepływów.. Celowość ich stosowania wystę-
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puje zwłaszcza tata, gdzie szczególnie istotny role. odgrywa dokład-

ność dozowania rdśnsgo rodzaju składników, decydującego o

przebiegu procesów technologicznych.

Licznik EWC-6 -t- przetwornik CP?.

- Elektroniczny wskaźnik cyfrowy EWC-6 jeat trzydekadowy liss

rewersyjnymi przeznaczonymi do współpracy z wagami uchylcyai. Stoso-

wane są do automatyzacji procesów przygotowania oiessanir. wieloskła-

dnikoftyoh ap. w Fabrykach docuSw, hutacii itp.

Ich 3io3oviur.±e gazwals. aa ciągły i precysyjc^ kontrolę prooesu odv.a-

±aaia possesególnyoh. składników.

V.'skaanik wakasuje zawsae aktualny etan nawalania, przy сгуа

ta jest wyprowadzana na złącze wyjściowe /w kodzie daieaig

Eożs ona być wykorŁyatywaaa ргзез ukśtady sevmetrsnej autocatyki do

wypracov/ania sygnałów aokańoaenia aaweiania każdego га skiadai'iiSw

i rozpoczęcia nawaśard.a następnego składnika.
4

0 nasię i licsbie poszczególnych składników decydują układy automa-

tyki sewnętrznej,,

V/ każ-iym momencie istnieje możliwość wyaerowsnia licznika, bą&ź teź

pr3eprov,'adzania korekty ргосэеи naważania przes aastąpienie zerowania

wpieanieo wartości od - 003 do 4- 009 jednostek pomiarowycu.„ Korekcje

tą, przeprowadza się aa poaocą nastawnika araieszczenego na płycie

czołowej.

Sespół wyświetlania wyniku ważenia uaiiesscaony jest w oddaielnej

obudowie i moae być wbudowany w pulpit sterujący.
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Ribt-nyi A i Tanko Ь.

O I P . I - W R L

GRUPA PRZYRZĄDÓW DO REGUbOWAKIA TEMPERATURY

Zagadnienia pomiaru i regulacji temperatury są często

spotykane i mają duże znaczenie nie tylko w przemyśle lecz

również w badaniach.. W praktyce badania jest wiele takich

momentów, w których wynik początkowego eksperymentu zależy

od tego Jak dokładnie potrafimy utrsymać pożądana, tempera-

turę otoczenia.

Otoczeniem tym może być zarówno kosaora niskich temperatur

jak i piec wysokich temperatur, które stosowana są w spekto-

metrach Meabauera lub w neutronowych dyfraktometrach.

Wymagana coc oraz regulowana temperatura znajdują si§

w szerokich zakresach i dlatego wymaganiem tym można sprostać

stosuja.c bloki uniwersalne.

II niniejszym referacie będą rozpatrzone urządzenia reprezentu-

jące rodzinę regulatorów temperatury opracowanych

w Centralnym Instytucie Badań Fizycznych.

Fi-zyrządy były opracowana specjalnie do celów badawczych.

Rodzina regulatorów ekłada się. z ośaiu bloków , które

wg funkcji dzielą sie na następujące grupy:

- wzmacniacze sygnałów i regulatory %

- stopnie wyjściowe różnej mocy ;

- liniowy generator programu czasu.

Oto kilka wymagań, które były przez паз uwzględnione przy

spracowaniu:

- regulator powinien współpracować z różnymi typami

termo—przekształtników ; -

- przy pomiarach aa pomocą temopar należy stabilizować

ich chłodne końce \



- dla ustalenia pożądanej temperatury w stopniach

Celsjusza należy liaearyzowąd nieliniowe funkcje

przsnoszenia terso-prsiekształtnikdw ;

- przy wsiracniacsu sygnałów w zakrscie mikrowoltowya

aaleay stosować bardzo czułe wsnacniacze z małya

płynięciem ;

- regulator powinien mieć stałe czasowe aaieniaiae

w saerokicn aakresach 5

Вуз. 1 fSilr. 3<r)

W celu opisu szczegółowego na rys. 1 przedstawiono

echeiaat strukturalny modułu, HV - 229.

Blok 3 - precyzyjny generator napięcia, który z nie-

liniowym dzielnikiem wytwarza sygnał odpowiedni

do potrzebnej temperatury.

Blok 1 - obwód porównania, wytwarzający sygnał błędu.

Bloki auaer 4, 5 i б г bardzo czuły wsoacnieca typu

modulator - demodulator*

Blok 8 - zmienia apracsenie zrvrotne ,

Wyjściowy sygnał wzmacniacza przekazywany jest do

regulatora / 9 /» w któryś aa pocącą sprssżenia zwrotnego

" tsogą być ustawione stałe czasowe w sssrokira ssiirsaie.

Wartość naksytaalna dla całkowania wynosi 1QGO sskasd.

Moduł SV - 2 29 był opracowany do zastosowań wyaoko-

tenperaturowych, a ST - 2 28 prsedR wszystkim do

n sslmnycb. " badań fizycznych.
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Przyrządy te różnią eig między sobą rozwiązaniem obwodu

wejściowego» '

Są on wykorzystywane bądź do regulacji, bądź samodziel-

nie do pomiaru po kompensacji wpływu temperatury.

V/ tym przypadku do wyjśoia wsaacniacsa podłącza się,

pi3ak rejectrujacy.

Aktualnie najbardziej przydatny wyjściowy stopień mocy

nożna wybrać z czterech różnych modułów.

Koc maksymalna wariantu tranzystorowego 3 lub 35 W

i dlatego stosuje się go do kriostatów i kalorymetrów.

W modułach numer FV
r
 - 2 32 i 2 33 średniej i wysokiej

сосу stosuje się tyrystory.

Maksymalna moc wyjściowa 2 do 4 k*>7.

Czwarty moduł także steruje duży prąd - tyrystory otwierają

się w momencie, kiedy napięcie sieciowe przechodzi

zero.

Przy tym nowoczesnym rozwiązaniu nie występują zakłócenia

radiowe, a dzięki akwantyzowanemu charakterowi metoda

taoże tyć stosowana do powolnych procesów.

V/e wszystkich modułach maksymalną wartość* przepływają- ,

cego prądu nożna ograniczyć za pomocą potencjometru

ustawionego na płycie czołowej.

stosować również regulację ręczną.

Generator ргоеуааоуту / typ ЕЕ - 279 /» za pomocą którego

można wytwarzać trójkątny sygnał ni3kiej częstotliwości

z czasem narastania i opadania ustalanym w szerokim

zakresie, przedstawiony jest na rysunku 2.

Bys. 2. (Sit. i?."7j

Zależnie od sprzężenia zwrotnego / 5 / i znaku sygnału



- 93 -

wejściowego, na wyjściu integratora / 1 / pojawia się

зуаа-iryczne wsględera sieni napięcie я kształcie piły,

przekształcone v/ aaysetryczną ferae przez "blok przesu-

nięcia posioau / blok suser 2/.

Za ponocą dzielników bloku stopnia wyjściowego / 3 /

nożna ustalić wielkość sygnału wyjściowego,

Prsy połącaeniu generatora zo wzmacniaczem eygnału

/ na przykład KV - 2 23 / istnieje możliwość wyboru

kalibrowanego posiocu napięcia - zależnego od typu

zastosowanej teaopary»

Zakres temperatur od 1° do 10C0
0
 C.

Progranowy sysnał aoże być uruchosniony, zatrzycany

lub przestawiony na nową wielkość.

Prsy granicznych wartościach napięcia wyjściowego tj.

w noaencie przewracania kocparatora / 4 / vrytwarsane są

iapulsy, które kierowane są do synchronicznego

uruchomiania zewnętrznych przyrządów pociarowych

/ na przykład rejestrator pozioną /.

Chwilową wielkość sygnału można obserwować na przyrządzie

wskazującym / 6 /•
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Scheaat strukturalny regulatora wysokiej temperatury

typu Ш - 229

1. Б1ск porównania
2. stabilizator chłodnych

końców termopary

За. procy^yjny generator
napięcia

ЗЪ. nieliniowy dzielnik

4* modulator

5. wzoacniacz selektywny
6. demodulator

7. oaoylator

8. zmienione sprzężenie

zwrotne

9. • regulator

Rys. 1.
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Schemat strukturalny liniowego generatora programowego

typu JE - 273

1. Integrator

2. Blok przesunięcia

poziomu

3. Blok wyjściowy

4. Komparator

5» zmienione sprzężenie

zwrotna

6. Blok sygnalizacji

7. Blok synchronizacji

8. 31ok sterowania

Вуз. 2.
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Możliwość zastosowania programowanej stołowej

maszyny liczącej ЕЫ5-666 w jądrowej technice

pomiarowej

W ciągu minionych kilku lat prograaowane stołowe

maszyny liczące przechodziły burzliwy rozwój techniczny

i wskutek tego powstają coraz to nowe dziedziny ich zasto-

sowań i co za tyn nieprzerwanie rośnie liczba sprzedanych

aa.4z.fn*

Zakład Eloktronowych Przydządów Pomiarowych, na bazie

doświadcaeń nagromadzonych przy opracowaniu i produkcji

przyrządów cyfrowych i maszyn liczących uwsględr-iając

potrzsby na rynku RWPG opracował tf prograaowaną masayre

liczącą ElIG-ббо.

Poniżej zaprąaentowane zostaną podstawowe charakterystyki

techniczne przyrządu, ktćre jak -ŁO bfdzia widoczne, dorównu-

ją a w wielu przypadkach nawet przewyższają parametry przy-

rządów podobnego typu, produkotranych przez najbardziej

rozwinięte kraje.

Waiiną różnicą pomiędzy nowoczesnymi kalkulatorami

zachodnimi i 32SG-66S jest Icanał wprowadzenia-wyprowadzenia

bliższy raczej EMC, ze względu na swoją różnorodność i

programowałność wykorzystania, niż aaszyn do liczenia.

Saka organizacja ay£;tenu peryferyjnego pozwala na to, żeby

prograaoinaaa ssaszyna licząca S5IG-666 aogła być* wykorzystana '

aie tylko jako aaazynowa poaoe do skomplikowanych obliczeń



naukowo technicznych, lscz również w charakterze central-

nego sterującego - obliczeniowego bloku automatycznych

układów pomiarowych.

W wielu dziedzinach jądrowej techniki pomiarowej

kryteria w zakresie caybkości pracy pozwalają zastępować"

maszynę liczącą kalkulatorem posiadającym wymagany kanał

wprowadzenia ••' wyprowadzenia. Z drugiej 3trony pojawiają

aie moiliwosci dla automatyzacji i przetwarzania danych

takich pomiarów, które by nie wytrzymały nakładÓH inwesty-

cyjnych na duże maszyny liczące.

W związku z tym pierwszy pokaz programowanej icaszyny

liczącej 2X3-666 organizujeny na specjalistycznej wystawie

z zakresu jądrowej techniki pomiarowej. Drugą przyczyną

jest to, że na tej samej wystawie Zakład nasz eksp^osrtuje

swój nowy produkt - wielokanałowy analizator typu

ETA 1024.

Połączenie tych dwu urządzeń na płaszczyźnie technicznej

i matematycznej jest obecnie dopracowywane z wielkim,wysił-

kiem i można już mówić o wstępnych wynikach.

Głównjmcelem niniejszego referatu jeet zwrócenie uwagi

na programowaną maszynę licsącą SKG-666 stosowaną w charak-

terze przyrządu sterującego i przetwarzającego pray automa-

tycznych pomiarach Jądrowych.

Haszyna składa się z następujących zasadniczych blokón:

1/ Klawiatura

Za pomocą klawiatury operator przeprowadza;

a/ sterowanie zewnętrznymi i wewnętrznymi urządzeniami

peryferyjnymi maszyny liczącej,



o/ oprowadzenie 1 wyprowadzenie danych lub informacji

alfabetowo-cyfrowych i tekstowych

c/ działania arytnetycsae • .

d/ sporządzenia programów

e/ wyprowadzenie programów do urządzenia peryferyjnego w

celu zarejestrowania w pamigci lub wprowadzenie progra-

mów z urządzenia peryferyjnego.

Klawiatura składa aie z 88 przycisków. Ilość przeprowadzo-

nych poleceń i funkcji wielokrotnie przekracza te liczbę,

dlatego poszczególne klawisze posiadają kilka znaczeń

/dziada»;/. Działanie tych przycisków zależy od tego jaki

przycislr był naciśnięty poprzednio. Dobrze zorganizowana

i rozmieszczona klawiatura jest jedną z najistotniejszych

cech jakościowych maszyny liczącej, gdyż od niej zależy

różnorodność wykorzystania maszyny liczącej oraz jej sto-

sowanie.

2. Indykator na elektrcnowo-świetlne.i rurce

Indykator пз elektrorowo-świetlnej rurce służy do wypro-

wadzenia alfabetowo-cyfrowych tekstów /inforaacji/. Inćukii.

сja prowadzona jest w czterech wierszach z 15-tonią symbola-

mi w wierszu.

W trzech górnych wierszach rejestruje się zawartość

trzech rejestrów roboczych, oznaczonych Z, Y, i Z a w

czwartyn wierasu staa liczników roskasów i zawartość słowa

rozkazowego. W wierszu tym wskazane są również znaki

błędów.

Przedstawienie liczb noże być realizozwane w postaci

półlogarytaicznej i
u
b w postaci ze stałym przecinkien.

Sposób przedstawienia licab oraz ilość wyprowadzonych snskó"
1

dziesiętnych, w przypadku postaci z ustalonym przeciniiem,



aą progracowarto. TT przypadku, kiedy przy zapisie z uaxalo-

nym przecinkiem, format sawiera jedynie niesnaczące зега

naszyli automatycznie przechodzi na półlogarytmiczną postać

przedstawiania liczb.

3- Ursąćjer.ie pealpci TIR kc?iytovift.i
i
 ta.

c
5ri? rap.reigtŷ na.i

Ha kasetowej tasaie magnetycznej mogą być gromadzona

/zapamiętywane/ programy lub dane. W zależności od taśay

w jednej kasecie można zapisać od 20 do 100 tysięcy słów

rozkazowych. W praktyco oznacza to, ae w jednej kasecie

może oyć przechowywana cała l>iblioteka programów.

Wszystkie funkcje rejestru na tairaie oagnetycznej,

w tya również funkcje sterowania, zapisu, odczytu, szybkiego

przewijania wprzód i w tył są programowane.

Ta cecha programowanej maszyny liczącej 323-666 korzystnie

wyróżnia ją spośród innych konkurencyjnych typów.

Pakiety programów lub danych oznaczonych znakiem identy-

fikacji mogą bye* rozmieszczane na ta śnie jeden za drugim.

Możliwości вазгупу pozwalają na wyszukacie na taśnie pakietu

programów oznaczonego w programie znakiem identyfikacji

i zapisać go w wyznaczonym w programie sektorze pamięci

operacyjnej /PO/.

Programy, których długośd znacznie przewyższa pojemność*

PO mogą być realizowane z rozbiciem na bloki. W takim

przypadku operator wprowadza pierwszy blok do PO a ciąg

dalszy programu realizowany jest już automatycznie, gdyż

pierwszy blok koócay się rozkazem zapisania w PO drugiego

bloku.

Oznacza to, że po zrealizowaniu pierwszego bloku programu

w PO zapisuje się z pamięci taśnowej drugi blok programu,
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a w e'lad га drumla trzeci* ltd.

Kależy tutaj zauważyć, że nie na żadnych kryteriów

odnośnie zrealizowania w czasie bloków programu oraz odno-

śnie ich rozmieszczenia aa taśmie я związku a możliwością

programowania funkcji szybkiego nawijania и przód i tr tył

oraz z sożliwością zapicu pakietów programów pod znakiem

identyfikacji. Oznacza to, że wykorsy&tując przechowywane

pakiety biblioteki programów i рггу pomocy kilku prostych

roskazów nożna zestawić" długie i skomplikowane programy.

Progranowans. kaseta daje duże efekty oszczędnościowe -

rov.iiisf w tych przypadkach, kiedy oprócz programu głównego

wynajj-ay jest zbiór /czasami tylko jeden ras/ stosowanych

podprogramów. И takich przypadkach program główny zapisywany

ject w jednya określonym sektorze paai§ci operacyjnej, a do

pozostałej części PO zawsze zapisuje się z wprowadzeniem

z parsicci taśaowej aktualny podprograai.

Przetwarzanie danych wyniku», otrrycanych przy poaiarach

jądrowych, charakterystycznie zwiąsine jest z takin proce-

sей ooliczeu.

Typowe operacje wykorzystywane aą w licznych przypadkach

prsetwarzania, naprzykładr "wygładzanie" zbioru danych,

/"smoothing"/ okraślenie parametrów statyatycznj'Ch, przybli-

żenie nieznanej krsywej do znanej fuascji itd.

Jeżeli te podst.-wowe podprogztLiny grocadsiiay w Skasecie

wówczas program główny zawiera w zasadzie tylko rozkazy

sterowania urządzeniami peryferyjnymi /gdyż albo przeprowadza

si? wprowadzenie aktualnego podproeranu и kasety, albo

pewien podprograc steruje wprowadzaniem aktualnych - bieżą

cycii - danych z poiiarov.ego urządzenia peryferyjnego, na

przykład z wielokanałowego analizatora/.
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4» Cartrsi^e urratinanla staru.iacg /Procagor/

Centralce urządzenie sterująca składa etę z castępująeycłi

czterech tłoków funkcjonalnych]

I

- pamięć operacyjna

• pasi§ć aikrorozkazćw

- urządzenie aryteetycane

- operacyjna elektronika

Pamięć operacyjna przeznaczona jost do przechowywania

danych i programów.

Jej pojemność v» wykonaniu podstawowym równa się 1 Ktajtów

7 wykonaniu podstawowym może eie. w niej pomieścić 83.2 słów

rozkazowych i 8 rejestrów danych lub 112 rejestrów danych.

Między rejestrami danycia i rejestrami rozkazów nie ma

określonej granicy rozdziału/s* Jedno słowo rozkazowe zajmuje

pojemność 1 bajta, jedna dana 8 bajtów, 1 wiersz tekstu

/16 znaków/ 16 bajtów* Słowa rozkazowe w pamięci operacyj-

nej maszyny liczącej są zapamiętywane od adresu zerowego

w strong warostu numerów adresów, a jednocześnie rejestr

danych z пишегев zerowym znajduje elę pod adresem w PO

o numerze największym. Przy zwiększeniu adresów rejestru

danych ich numery adresów w PO będą się zmniejszać. To znaczj

w pev/nym określonym programie liczby etosowanych ałów rozka-

zowych i rejestrów danych mogą Ъус wytoierane dowolnie jedynie

tylko operator уядг»-»» powinien zr.?is±-6 uwagę na to, żeby

sektory zapisanych słów rozkazowych i rejestrów danych nie

pokrywały si©.

Również w PO rozmieszczone są 3 uwidzocznione na indy-

katorze rejestry /2,^f,S/, 8 rejestrów oznaczonych pierwszymi

8 literami alfabetu /A H/, wykorzystywanych tylko do prze-

chowywania danych, 13 rejestrów danych jest zabezpieczonych



do celów służbowych, dostęp do nich jest dla użytkownika

niemożliwy.

Pamięć operacyjna zmontowana jest na nowoczesnych

układach scalonych*

Pojemność PO może być zwiększona do pojemności 3 JJbajtów

poprąez zainstalowanie dodatkowej płytki* Dalsze zwiększenie

pojemności możliwe jest jedynie po przyłączeniu stałej

pamięci zewnętrznej /sposób podłączenia stałej pamięci

zewnętrznej będzie rozpatrzony poniżej/.

Praca programowanej вазгупу liczącej FŁIG-666 oparta

jest na zastosowaniu pamięci mikroprogramów.

W zasadzie, urządzenie arytmetyczne nadaje się do

przeprowadzenia działania dodawania,- co znaczy, że wszystkie

pozostałe działania i funkcje eą sprowadzane do dodawania.

Dlatego do każdego słowa rozkazowego wprowadzanego z klawia-

tury lub odczytanego z PO przypisany jest jeden /w pewnych

przypadkach złożony/ algorytm. Rozkazy wykonywane wg algo-

rytmu są zapamiętywane w przeznaczonej do tego celu pamięci.

Te rozkazy, które powodują realizację mikroprogramów będzie-

my dalej nazywać makrorozkazaoi, a te rozkazy programu

z których składa się aikroprogram będziemy nazywali mikro-

rozkazami.

12a się rozimieć, że w okresie pracy przyrządu do jednego

określonego makrorozkazu zawsze odnosi się jeden i ten sam

mikroprogram, a zateo budowa pamięci mikrorozkazów jest

specjalna, tylko pamięć zliczająca.

Działanie procesora może być opisane w ten sposób, że

makrorozkaz odczytany z PO określa początkowy adres pewnego

mikroprogramu w pamięci mikrorozkazów. Po tya z zadanego

adresu początkowego uruchomiony zostaje mikroprogram reali-

zujący potrzebny algorytm. . ,



- 103 -

Wykonanie poszczególnych aikrorozkazów realizowana

jest prsez elektronikę operacyjną i urządzenie arytaetyczne•

między rejestrami zaznaczonymi w tyra samym mikrorozkazie.

Ostatni rozkaz mikroprogramu zawiera adres albo następnego

makrorozkazu, albo jednego nieskończonego cyklu, tsw« cyklu

indykaeji.

ft« Łączniki
 ;

Urządzenia zewnętrzne mogą być* podłączone do maszyny

liczącej 3HG-666 za pomocą trzech łączników. Łącznikami

tymi są:

- łącznik kanału wprowadzenia-wyprow&dzenia,

- łącznik zewnętrzny stałej pamięci, i

- łącznik drukarki .wierszowej. '

Zanał zespołowego korzystania wprowadzenia-wyprowadzenia

stanowi w EŁIG-Ó66 układ magistrali składający się z 8 prze-

wodów linii danych. Do nich można podłączać do 15-tu

przekaźników i do 15-tu odbiorników informacji.

Liczba rozkazów dla pojedynczego urządzenia peryferyjnego

nie г.- •.-zekrac.iać* 8. Maksymalna długość" kabla łączącego

25 m.

Zanał wprowadzenia- wyprowadzenia spełnia 5 funkcji:

a/ Na rozkaz Z in zostaje zapotrzebowana dana cyfrowa z

wybranego /adresowanego/ urządzenia peryferyjnego i za-

pisana do rejestru X.

b/ Яа rozkaz Z out wyprowadzane są dane cyfrowe do adresowa-

nego urządzenia peryferyjnego.

v/ Ш rozkaz Pr in zapisywane są słowa rozkazowe z adresowa-

nego urządzenia peryferyjnego do pamięci operacyjnej.

d/ Ra rozkaz ?r out, z zaznaczonego określonego miejsca

. /sektora/ pamięci operacyjnej, wyprowadzane są rozkazy

sa adresowane urządzenie peryferyjne.
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e/ Przerywanie programu

Do każdego urządzenia peryferyjnego odnosi sie jeden

lub Łilka programom sterujących. ,
 ч

Jeżeli w trakcie jakiegokolwiek progremu z pewnego

urządzenia peryferyjnego wychodzi sapotrsebowanie na obsługą

wówczas program główny /jeżeli przerywanie jest я programie

dopuszczalne/ po wykonaniu następnego rozkazu przerywa swą

pracę i kontynuuje ją dopiero po 'zakończeniu podprograau

/podprogranu przerywania/ sterowania z urządzeniami peryfe-

ryjnymi, wyszulcanej na podstawie otrzymanych zapotrzebowań

informacji z urządzenia peryferyjnego.

Jeżeli kilka urządzeń peryferyjnych zapotrzebowuje

obsługę jednocześnie, wówczas ich obsługa realizowana jest

na podstawie poziomów priorttetowych '8 poziomów/.

Jak już wspominaliśmy wyżej, pojemność pamięci operacyj-

nej może być* rozszerzona również przez stałą pamięć zewnętrz

ną /P2U/. To rozszerzenie zajmuje zakres adresacji powyżej

zakresu makaynalnej budowy maszyny.

Z powyższego wynika, że jeżeli do kanału wprowadzenia-

wyprowadsenia programowanej rbruszyr̂ y liczącej podłączony

jest układ peryferyjny, slrlau^jący sig z dużej ilości

urządzeń peryferyjnych, wówczas ilość* i zajmowana pojecrosV

w pamięci operacyjnej /023/ pcdprograaów sterowania tymi

urządzeniami peryferyjnymi /podprogrsasy przerywania/ mogą

osi^g^ą^ dużą wartośd.

Poglądy przytaczane w związku z wyższością mikroprogra-

mowania są tutaj również aktualne. 2 jednym makrorozkazem

zawsze związany jest ten sam mikroprogram, tak samo z jednyir

określonym układem peryferyjnym, przeznaczonym do określonjd
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na przykład jądrowych, pomiarów również ma związek stały

zestaw podprogramów, który celowym jest przechowywać w pa-

aicci zewnętrznej, przeznaczone;', wyłącznie do z czytywania

zawartości.

Trzeci łącznik na tylnej ściance maszyny przeznaczony

jest do drukarki wierszowej.

W zależności od wybranego systemu pracy, drukarka wier-

szowa bądź drukuje zawartość rejestrów, bądź wydrukuje

bieżący stan licznika programów i зрлеаопе z nim znaczenia

kodów słów rozkazowych, bądź te? równocześnie z realizacją

prograau prowadzi wydruk aktualnych wartości.

Szybkość druku jeden wiersz na sekundę.

6. Układ roskazoV; maszyny liczace.1 typu 5L
7
G~666

Praca programowanej maszyny liczącej ELIG-666 może być

przedstawiona w następujących systemach pracy:

RUH

L3ASU

CEAE

Możliwy jest гота!3i kombinowany system pracy:

ROT - CHAR

LSARK - CHAR

W systemie RUN następuje realizacja programu po zakoń-

czeniu /lub przed uruchomieniem/, działają wszystkie klawi-

sze maszyny, tsn. można prowadzić ręcznie wyliczenia, stero-

wanie urządzeniami peryferyjnymi itd. Szczególnie chcieli-

byśmy zwrócić uwagę na klawisze oznaczone literami alfabetu

gdyż w tym systemie pracy mogą być wykorzystane do reali-

zacji "użytkowych operacji /programów/" /od angielskiej

nazwy "User definable keys"/.

Pod operacją użytkową /programem '/ rozumie eię taki
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osraza, cechą której /znakiem identyfikacji/ są pierwsze

litery alfabetu od A do T.

Niezależnie od faktycznego rozłożenia tych programów
 ч

w pamięci operacyjnej, mogą być one zapotrzebowane przez

naciśnięcie odpowiedniej litery /tj. klawisza/ czyli z każ-

dyn z klawiszów związana jest jedna specjalna operacja

/celowa/, ktdra określana jest przez użytkownika.

V/ systemie kombinowanym RTJN-CHAR poprzez naciśnięcie

alfabetowo-cyfrowych klawiszów maszyny, aymbole zapełniają

rejestr 1 przesunięciem symboli z lewej atrony na prawą.

W ter. sposób przeprowadza się redakcje tekstów.

V7 systemie LEARH prowadzi sia zapis programów w pamięci

operacyjnej z klawiatury. Wskaźnik na 3LT odzwierciedla

przy tym stan licznika rozkazów i należących do nich kodów.

System LEARN-CHAR różni sig od poprzedniego systemu jedy-

nie w obrazie odzwierciadlenia, gdyż w tym systemie w'icjo-

strze pojawiają się jeden za drugim 16 symboli oznaczających

kody rozkazów.

Zauważmy, że do chwili obecnej nie cpotkaliśny się jeszcz*

z takim konkurencyjnym typem maszyny pofiocnych klas, które .

- nie licsąc przy ty» drukarki wierszowej - mogłyby odawier-

ciadlać" kody rozkazów powyżej jednego, a przecież przy poezu-

kivraniach błędów w programie ma to duże znaczenie i jest

b. pomocne.

Zcstą-ar rozkazów 5IJIG-666 nożna rozbić na 8 nod3tawcwych

grup

6.1. Rozkazy wprowadzenia liczb.

Tutaj odnosimy wprowadzenie cyfr 0-9, wartość II,

rozkazy do ustalenia przecinka dziesiętnego i charakf

rystyki oraz ich znaki.
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£.2* Rorkazy wrrow.ćsonla аут?.boli

Litery alfabetu łacińskiego i cyfry.

6.3. Rozkaz? działań

Cztery podstawowe działania realizowane są prsez

maszynę liczącą poaiędzy rejestrami Z i Y lub między

rejestrami Z, lub też adresowanym rejestrem pamięci

operacyjnej. Przy tym zawartość rejestru 2 pozostaje

niezmiennym, a rezultat powstaje bąd£ w rejestrze Y

- bądź w adresowanym rejestrze danych.

6.4. Funkcję standartowe

Z zawartości rejestru Z maszyna może wyliczać wartości

następujących funkcji standardowychs e
x
, Ins, 10*,

100
х
, I

2
, VX, -I- , 2Г, /X/ oraz proste i odwrotne

funkcje trygonometryczne. Wyliczona wartość funkcji

zostaje odzwierciedlona w rejestrze Z.

6.5. Adresowania

Możliwe jest adresowanie bezpośrednie i pośrednie.

Zawartość dowolnego odzwierciedlonego rejestru może

być zapisana w dowolnym rejestrze pamięci operacyjnej

i odwrotnie tj. zawartość dowolnego rejestru pamięci

operacyjnej może być zapisana w dowolnym rejestrze

wskaźnika.

Cztery podstawowe działania mogą być rćwnież wykona-

ne między rejestrami Z i rejestrem adresowanym, a wy-

nik powstaje w adresowanym rejestrze danych.

Litera Z i dowolny następujący po tym rozkaz działania

oznacza działanie wykonywane miedzy rejestrami Z i Z.

Adresy 8 rejestrów przeznaczonych wyłącznie do zapa-

mietywe-ria danych to pierwsze osiem liter alfabetu.

. Adresowanie pośrednie odnosi się do rejestru Y lub

do rejestru danych o numerach 0 lub 1.
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Przy czyn rozkazami dwuklawiszowymi możemy adresować

dowolny rejestr pamięci operacyjnej.

6.6. Rozfrasy orfrnnizac.ii propraisów

Rozkazy organizacji programów mogą być\ rozbite na dwie

dalsze grupy: warunkowe i bezwarunkowe przejścia.

Przejściami bezwarunkowymi aą rozkazy:

SEARCH, ŁARIC, CALL, RETURN, BACK, FORW.

Znak następujący po rozkazie SEARCH określa to miejsce

programu w które powinien on przejść. W miejscu przej-

ścia powinien się znajdować rozkaz działania oznaczony

znakien MARK i znakiem poprzednim.

W procesie realizacji programu, przy którym następuje

rozkaz SEARCH i Jeden znak, procesor .przechodzi przez

rejestry rozkazów i realizacja programu kontynuowana

Je9t od tego miejsca gdzie spotyka się słowo HARK

i znak analogiczny do poprzedniego.

Rozkaz CALL przeznaczony jest do zapotrzebowania pod-

prograaów. Następujący za rozkazem znak oznacza pod-

prosram. W tyn przypadku realisacji)_ programu głównego

"" "jest przerywana / stan licznika rozkazów jest zapa-

miętywany/ i sacsyaa się realizacja zapotrzebowanego

podprogramu. Podprpgram powinien się kończyć rozkazem

RETURN i realizacja programu jest kontynuowana wg

fragmentu programu głównego następującego po rozkazie

CALL.

Rozkazy BACK i POEW są rozkazami skoku względnego.

Cyfra następująca po rozkazie skoku względnego oznacza,

o ile powinien eię zmniejszyć lub zwiększać atan

licznika rozkazów względem wartości aktualnej.

Z klawiatury można zawad 10 różnych przejió warunkowych
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8 z nich odnosi się do rejestrów odzwierciedlonych

ua wskaśnisu,je&co. zapewnia Jiożiiwoić

podpro^raau в prsypadliu powstania błędu w prograxri-jf,

zaś jedno dotyczy przełącznika umieszczonego na przed-

niej tablicy przyrządu. To ostatnie otwiera duże aożli

wości prograaowania, gdyż ns przykład, Jeden program

/w zależności od położenia przełącznika/ realizowany

Jest wg jśIiilEiiiLj z dwoma różnymi urządźeniani

peryferyjnymi i nie potrzeba w tym celu na aowo reda-

gować programu.

Jeżeli w trakcie realizacji programu aaeayaa dachodzi

do przejścia warunkowego i ten warunek nie Jest speł-

niony wówczas wykonywany Jest kolejny rozkaz. Natoaiast

jeżeli ten warunek jest spełniony, wówczas dwa kolejne

• rozkazy są pomijane i program jest dalej kontynuowany

od spełnienia trzeciego z kolei rozkazu.

6.7« Rozkazy avateaatygacrii i kontpoli prô ra?r.6w. у

Są on» przeznaczone do poprawienia i sjprawdzenia

6.8. Rozlec"v grero'var.̂ a ur̂ g.dzar.jgr.i sewr.etrgrxymi /urządze-

• / niami peryferyjnyai/

Pray rozpatrywaniu pracy urządzeń peryferyjnych apoty-

. kaliśay się już z większością rozkazów sterowania tym.

urządzeniami. Tutaj przytaczamy tylko te o których

jeszcze nie dawaliśmy wiadomości.

Zapis na taśmie oegnetycznej realizuje się rozkazazsi

RSC i R2ZID. Wyprowadzenie zawartości pamięci cperacyj-

nej przy rozkazie K3C zaczyna eis od znaku, a przy

rozkazie EIZTD od położenia licznika rozkazów, równego

0, i odbywa się od pierwszego rozkazu 21ГО. .
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Ргзу rozkazie LOAD odbywa się postukiwanie bloku

rozkazu, oznaczonego snakiea identyfikacji i ten blok

Jest zapisywany и pamięci operacyjnej na miejsce

następujące po pisrwezym rozkazie BSD w pamięci opera-

cyjnej.

Po rozkazie EUBOUT odszukiwany jest blok programowy

wyposażony и zadany znaczek w pamięci operacyjnej

i zapisywany jest rozkaz END, na miejsce znaczka,

a za rozkazem zapisuje się kolejny blok rozkazów

z taśmy.

Przy rozkaaie TEST odszukiwany jest na taiaie blok

programowy wyposażony w zadany znaczek, 3est zczytywsns

i sprawdzany lecz nie przepisywany do PO. Po zczytaniu

rozkazu taśna zatrzymuje się* Za poaocą rozkazu EHD

osiąga się, aby poszczególne bloki rozmieściły się na

taśnie ciseno jeden za drugim i aby nie było możliwe

zniszczenie programów drogą zapisanie jednago na-

drugim.

Wskutek rozkasu РЕШТ drukarka wierszowa pracuj г

zgodnie 2 opisanym wyżej.

Rozkaz Ы З Е przeznacsoiiy jest do podniesienia wierss"

na drukarce wierszowej.

7. Prn̂ rraaoiwanie. sterowanie

W tym co zostało napisane wyżej 23с ogólnie zapoznaliśmy

czytelników z systemem rozkazów programowanej maszyny

liczącej typu EMG-666, który ne pierwszy rzut oka mógł

sig okazać" dosyć skomplikowanym lecz mimo wszystko

twierdzimy, że programowanie maszyny może byó opanowane

.w ciągu krótkiego okresu czasu. Znajomośó ogólnych

języków programowania nie jest do tego iwyraagana.



Jeżeli ilość stosowanych programów jest stosunkowo

nała /na prryiiład, kilkadziesiąt/ i te programy nie

zmieniają się - są atałe, wówczas maszynę możemy spo-

kojnie powierzać w celu sterowania przeszkolonemu

pe-rsonalowi, dlatego, że sterowanie nią nie jest

bardziej skomplikowane od eksploatacji przyrządów

pomiarowych.

Ilość rozkazów użytkowych poszczególnych prograrow .

może być zmniejszona do minimum jeżeli drogą odpowied-

niego zastosowania alfabetcwo-cyfrowego wekaźnika

wizualnego redagujemy tzw. prcgrctty rozxowy. Prsy tyas

tekst, pojawiający aie na wskaźniku, może wskazać wy-

konanie dowolnego działania /na przykład, niezbędna

jest wymiana papieru aa grafoskopie/,a końcowamwyniko-

' wi realizacji programu również mogą towarzyszyć

odsyłacze tekstowe.

Жа przykład przyzwyczajono się u nas redagować progra-

my w ten sposób, że na początku jego realizacji na

induktorze pojawia się nazwa tego programu. Ten spo-

sób prawie zupełnie wyklucza powstanie błędów powsta-

jących wskutek nieprawidłowego naciśnięcia przycisku

działania»

Zakład produkujący załącza do oaszyny bibliotekę

prosraców.Opracowanie i doskonalenie bibliteki progra

mów zostanie zakończone w końcu bieżącego roku xsn.

do wypuszczonych na rynek pierwszych raaszyn pajiieî y

podstawowej biblioteki programów będą już wykonane.

Poniżej pokrótce przytaczamy zawartość tych podstawo-

wych pakietów programowych.
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- linicv.a algebra /działania na •> iO ..л - â .'• и , równania

liniowe/,

- obliczanie pierwiastków wielocsianów,

- funkcje specjr.lne /funkcje Зеззе1а itd/.

7.2. Рр/?.лг-у/;о7гу rakiet prorrranów stat

- parametry statystyczne,

- próby statystyczne,

- korelacja.

7.3» Podstawowy pakiet, огогггзг-.ów gr
ec.1alnych /celowych/

Obliczenia ila różnych dziedzin technicznych /na przyk-

ład, obliczenia filtrów radiotechnicznych, obliczenia

związane s problenaai strumienia itd/.

7.4. Podstawowy pakint pr^ggr.ncsonv do analiz /przesunięcie

pikó« detektora, zczytywanie, skalowanie/:

- progracy "wygładzania",

- odejmowanie podstawowych linii,

- zbliżenie zbioru danych do znanej określonej funkcji»

8. . Układ ur^adgeń peryf'?r
i
.
r
.ir.yr.h

Na rysunku pokazane są bloki zestrojenia uraądzeń

peryferyjnych znajdujących się; obecnie w stadium opracowa-

nia. Bloki zestrojenia /interface/ najczęściej stosowanych

urządzeń peryferyjnych umieszczone są w jednej wspólnej

skrzynce. Sloki te stanowią zestawy grafoakopu /KE 230/,

esyinika tzńn perforowanych /3P 300/, perforatora /E2 36/.

ST bloku zestrojenia zostawione jest jedno wolne Eiejsce dla

"interface" /na rysunku озпаезопу literą c/. Sa pomocą

wolceco "interface" nożna realizować" zestrojenie z dowol-

nym dalszym urządzeniea pari'feryjnym lub z j^ny^t utładeni

urządzeń peryferyjnych /zorsanizowanych wg innej zasady

kanału W4polneg° wykorzystania/. "



Płyty bloku strojenia zamawiane aą oddzielnie.

Użytkovm.ik powinien kupować jedynie płytę stosowną dl",

kupionego urządzenia peryferyjnego.

Haczyna pisząca wejścia-wyjścia /Konaul 260/ jest podliczona

do кэ-̂ ału wspólnego użytku przez własny blok zestrojeiia.

fen blok umieszczony jest w oddzielnej skrzynce»

Urządzenie syncaronizujące wielokanałowego analizator:!

ETA-1024 umieszczone jest w skrzynce urządzeń synchrcniza-

jących przeznaczonych do własnych urządzeń peryferyjnych.

Ten blok zestrojenia stanowi taki zestaw rozkazór,

sa pomocą których można programować najważniejsze syetemy

pracy analizatora oraz przekazywać dane z pamięci analiza-

tora do pamięci operacyjnej maszyny liczącej i naodwrót.

Dla zilustrowania pracy układu przedstawiamy jeden

przykład

Analizator prowadził analizę, widma sygnału wyjściowego

generatora białego szumu w systemie ЛШЛ. Czas analizy wybra-

no krótki, żeby dyspersja danych była możliwie duża i w ten

sposób żeby dobrze była widoczna praca tego programu.'

Po zakończeniu analizy, program dokonywał "wygładzanie"

wyników pomiaru, w stosunku: -y-; - 5 — . i ~ т - wyników

"wygładzania", zapisał do pamięci analizatora i sporządził

wykres za pomocą grafoskopu.

Wynik końcowy rejestrowany przez grafoskop przedstawiony

na rys. 4, na którym punkty oznaczają rzeczywiste wartości

pomiarów, a linia ciągła nynpc "wygładzania".

Sposób zastosowania wolnego miejsca "interface" chcielibyśmy

również zilustrować na przykładzie.

Hiech zadanie polega na zbudowaniu takiego układu, który

zawiera jedno urządzenie automatycznej wymiany próbki i

koniecznym jest określić aktywność promieniowania różnych



".:;o topów, znajdujących si$ w ty-Л próbkach. Jedno a mosli-

;v.vsh rozwiązań tego zadania przedstawione jest na rys.5»

irsede wszystkia należy opracować taki układ "interface",

który na podstawie rozkazów otrzymanych z maszyny liczącej

w}V-ra
c
°

wu
o

e
 3ygnały sterujące dla automatycznego «rządzenia

wymiany próbek.

Opracowanie tego układu nie stwarza użytkownikowi apecjalnyc]

kłopotów, dlatego, że część "interface", realizująca synchro-

nizacje z kanałem wspólnego użytku таезупу liczącej jest

sprzedawana w gotowej postaci, a wigc należy opracować

lub kupić układ stykowy znajdujący się miedzy rejestraai

rozkazów i sterującymi przewodami urządzenia wymiany próbki

oraz pewne 3sczegółowe jednorodne proste obwody.

Rozkazy na przykład mogą być następujące:

1. Otworzyć ckienko,

Z, Zackaąć okienko

3. Wyjąć próbkę

4. Włożyć próbkę

5. Przesunięcie urządzenia o jeden krok»

"Istnieje możliwość do interpretacji dalsaych trzech

rozkazów, które nożna wykorzystać znając konkretne urządze-

nie.

Wejście AC? analizatora podłączone jest do detektora

urządzenia do wymiany próbek, a wyjście denych i łącznik

zewnętrznego sterowania analizatorem podłączone są przez

blok zestrojenia do kanału wspólnego użytku.

Za pomocą maszyny do pisania drukuje sie protokół

pomiaru. 2 pakietów programów przeznaczonych dla analiza- .

torów, nogą być zestawione bardzo różnorodne metody pomiaro-

we. Hozkazy dla konkretnego układu pomiarowego przechowywane

są w rejestrze kasetowym. Tutaj również umieszczamy pod-
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programy starowania nowym urządzeniea peryferyjnym /na

prsykład, automatycznym urządzeniem wymiany próbek/.

Podprogramy pozostałych, urządzeń peryferyjnych są

zapamiętywane przez stałą pamięć zewnętrzną. Pomiar może

przebiegać w/g różnych metod, lecą wszystkie metody powinny

zawierać następujące główne etapy,

a. Pcniar

Wskutek rozkazu programu głównego analizator przechodzi

na system pracy RITA /analiza amplitudowa/. Ekspozycja

systemu pracy może być realizowana л zależności od zadania

wg zawartości pamięci,/§1 bp w/g сзаац żywego lub taktowego.

Organy sterowania analizatora należy ustawić w ten sposób,

aby każdy badany isotop posiadał charakterystyczny pik w

zakresie badania.

Spełnienie warunku ekspozycji /zakończenie pomiaru/ jest

przsz analizator sygnalizowane do programu głównego.

Realizacja programu przechodzi na podprogram automatycznego

urządsenia wymiany próbki, który ъ danyn przypadku składa

sie z ciągu rozkazów sterowania tym urządzeniem peryferyj-

nym. Urządzenie wymiany próbki wymienia próbkę pod detek-

torem.

ie danych

Program wygładzania przeprowadza wyrównywanie danych,

detektor pikob wyczukuje i porównuje piki mierzone w widmie,

określa ich szerokość wartości połówkowych, pole pod krzywą

itd.

d. Wyprowadsenie danych

Wyniki pomiarów i wygładzania mogą być .wyprowadzane

przez massyne do pisania w tabelarycznej fcraie.



Tablica ta zawiera kolejny numer próby, dane zestawionych

parametrów oraz wyniki obliczeń prowadzonych na podstawie

tych danych.

Ta kolejność realizacji metody automatycznego pomiaru

i przetwarzania danych oznacza tylko porządek przeprowadze-

nia pomiaru.

Jednakże równoczesne systemy pracy analizatora oraz układ

sterowania urządzeniami peryferyjnymi z przerwami maszyny

liczącej pozwalają na to, żeby wymienione wyżej etapy

realizacji zadania pomiarowego przebiegały jednocześnie*

Ha przykład kiedy analizator dokonuje analizy amplitudowej

nowej próbki w jednym półsektdi."ze pamięci, я drugim pół-

sektorze można przetwarzać dane otrzymane z poprzedniej

próbki lub też drukuje sis wyniki pomiaru na maszynie do. .

pisania.

Na zakończenie należałoby powtórzyć, że przytoczony układ

do automatycznego urządzenia wymiany próbki 1 układy anali-

zatora służyły jako przykład dla ilustracji pracy układu

peryferyjnego ЕИ(3-66б.

Zakłady EMG nie produkują automatycznego urządzenia do

wymiany próbek i nie prowadzi się również opracowania

potrzebnego "interface".
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