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OBSZAR ZASTOSOWAÑ KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU
W badaniach naukowych czêsto wystêpuje potrzeba analizy zarówno struktury
wewnêtrznej jak i stanu warstwy wierzchniej badanego materia³u. W szczególnoci
zagadnienie to dotyczy in¿ynierii materia³owej, procesów obróbki ubytkowej czy eksploatacyjnego zu¿ycia czêci maszyn. Przeprowadzenie takiej analizy umo¿liwia specjalistyczne stanowisko badawcze, którego g³ównym zadaniem jest komputerowa
analiza obrazu rozpatrywanego przekroju lub powierzchni próbki. Zastosowanie tego
stanowiska umo¿liwia uzyskanie informacji o strukturze materia³u, a zw³aszcza dotycz¹cych kszta³tu i wymiarów sk³adników struktury, lokalizacji dodatków i wtr¹ceñ oraz
informacji o wadach strukturalnych takich jak pêcherze, pêkniêcia i odpryski [1].
Wyniki analiz obrazu przechowywane s¹ w bazach danych i obejmuj¹ takie dane jak:
l wymiary liniowe elementów struktury,
l odleg³oci od punktów charakterystycznych,
l pola powierzchni i obwody,
l liczba punktów charakterystycznych na jednostkê d³ugoci lub na badanym obszarze,
l ³¹czna powierzchnia dodatków i wtr¹ceñ na badanym obszarze.
Zbiory danych s³u¿¹ do opracowania statystycznego wyników badañ, okrelenia
równañ charakterystyki, a tak¿e opracowania w postaci graficznej i tabelarycznej.
Na podstawie analiz statystycznych mo¿na sformu³owaæ wnioski z badañ dotycz¹ce
fizycznych aspektów stanu warstwy wierzchniej oraz wp³ywu dodatków lub okrelonych procesów na zmianê w³aciwoci materia³ów.

OPIS STANOWISKA BADAWCZEGO
Stanowisko badawcze do analizy struktury materia³ów pokazano na rysunku 1.
Sk³ada siê ono z nastêpuj¹cych elementów:
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mikroskop firmy Nikon umo¿liwiaj¹cy powiêkszenie do 300´,
kamera firmy Panasonic,
karta TV do przechwytywania obrazów cyfrowych przekazywanych przez kamerê,
komputer PC z programem MicroScan for Windows pozwalaj¹cy na pobieranie, przetwarzanie i analizê obrazu,
owietlacz wiat³owodowy,
stolik pomiarowy.

Rys. 1. Fotografia stanowiska do analizy obrazu

Rozpatrywan¹ próbkê umieszcza siê na stoliku pomiarowym oraz owietla siê
odpowiednio za pomoc¹ owietlacza wiat³owodowego. Za pomoc¹ mikroskopu
dobiera siê optymalne powiêkszenie fragmentu przekroju, tak aby uzyskaæ wyrany
obraz elementów struktury materia³u. Przechwytywanie obrazu nastêpuje w komputerze PC za pomoc¹ karty TV poprzez kamerê cyfrow¹. Widoczny na monitorze
komputera obraz mikroskopowy próbki mo¿na modyfikowaæ za pomoc¹ programu
MicroScan v. 1.3 pracuj¹cego w rodowisku Windows. Program ten umo¿liwia
zmianê podstawowych parametrów takich jak jasnoæ, kontrast b¹d nasycenie.
Mo¿na tak¿e zastosowaæ bardziej zaawansowany zestaw funkcji filtruj¹cych, arytmetyczno-logicznych, poprawy kontrastu i segmentacji. Program pozwala dokonaæ
pomiarów wielkoci geometrycznych i obliczeñ wielkoci rednich, a tak¿e pola
powierzchni czy obwodu [11].
Opisane stanowisko do analizy obrazu znajduje siê w laboratorium Katedry Podstaw In¿ynierii Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
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PRZYGOTOWANIE MATERIA£U BADAWCZEGO ORAZ METODYKA
POMIARÓW
Przygotowanie materia³u badawczego obejmuje usuniêcie z próbki wszelkich zabrudzeñ oraz dok³adne dog³adzenie powierzchni bêd¹cej przedmiotem obserwacji.
Celem usuniêcia zanieczyszczeñ z powierzchni badanego elementu w pierwszej kolejnoci wykonuje siê operacjê odt³uszczania. Od³uszczenie polega na przemyciu lub
spryskaniu odpowiednim rodkiem odt³uszczaj¹cym najczêciej acetonem lub benzyn¹ ekstrakcyjn¹. Produkowane s¹ równie¿ inne rodki odt³uszczaj¹ce jak: Loctite,
Omniclean, toluen, metyloetyloketon. Firmy produkuj¹ce wymienione rodki najczêciej dostarczaj¹ je w opakowaniach ze spryskiwaczami, co u³atwia przeprowadzenie
operacji odt³uszczania.
Po odt³uszczaniu powierzchniê próbki nale¿y osuszyæ, a nastêpnie przeprowadziæ operacjê dog³adzania za pomoc¹ pilników oraz ciernych narzêdzi nasypowych.
W tym celu nale¿y zastosowaæ kilka rodzajów ciernych narzêdzi nasypowych o ró¿nej ziarnistoci, np. P120, P320, P500.
Przed umieszczeniem przygotowanej próbki na stoliku pomiarowym nale¿y odpowiednio skalibrowaæ mikroskop. W tym celu stosuje siê specjaln¹ p³ytkê wzorcow¹, znajduj¹c¹ siê w zestawie pomiarowym mikroskopu. Za pomoc¹ p³ytki wzorcowej dobieramy powiêkszenie i odpowiadaj¹ce mu jednostki pomiarowe na obrazie
w monitorze komputera.
Dziêki temu uzyskuje siê komputerowy obraz w dok³adnej skali odpowiadaj¹cej
wymiarom rzeczywistym próbki, co umo¿liwia póniejszy pomiar wielkoci liniowych, powierzchni, obwodu itd.

PRZYK£AD ZASTOSOWANIA STANOWISKA DO BADAÑ STRUKTURY
BRYKIETÓW Z MATERIA£ÓW DROBNOZIARNISTYCH
Stanowisko do komputerowej analizy obrazu pos³u¿y³o do badañ struktury brykietów z materia³ów drobnoziarnistych. Brykiety te uzyskano poprzez scalanie w prasach odpowiednio przygotowanej mieszanki materia³ów metalowych wraz z lepiszczem. Materia³ metalowy stanowi³y odpady poszlifierskie z operacji szlifowania
³o¿ysk tocznych zawieraj¹ce znaczne iloci czystego ¿elaza. Jako lepiszcze zastosowano melasê, która stanowi odpadowy produkt powstaj¹cy podczas rafinacji cukru z buraków cukrowych, a ponadto wapno hydratyzowane, skrobiê, szk³o wodne,
kwas octowy, mia³ wêglowy, Rokrysol (wodny roztwór jednosodowej soli poliakrylamidu), PWA (alkohol poliwinylowy) [1, 2, 7].
Z przygotowanej mieszanki wytwarzano brykiety za pomoc¹ dwóch rodzajów
pras do brykietowania, a mianowicie prasy stemplowej i walcowej. Posiadaj¹ one
odmienny uk³ad kszta³tuj¹cy  uzyskane brykiety ró¿ni³y siê wiêc kszta³tem i wymiarami [3, 4, 5]. Nale¿a³o sprawdziæ zatem, czy struktura tych brykietów te¿ znacz¹co siê ró¿ni³a i ewentualny wp³yw na w³aciwoci tej struktury dodawanych
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rodków wi¹¿¹cych. W tym celu przydatne okaza³o siê stanowisko do komputerowej analizy obrazu.
Badania struktury brykietów mia³y na celu analizê nastêpuj¹cych parametrów:
l porównanie u³o¿enia ziaren metali w brykietach po scaleniu w prasie stemplowej
i walcowej,
l porównanie rozmieszczenia lepiszcza w przekroju brykietu w zale¿noci od jego
rodzaju i udzia³u masowego,
l okrelenie liczby i rozmiarów pêcherzy oraz pêkniêæ wewn¹trzstrukturalnych.
Ziarna metali bêd¹ce sk³adnikiem brykietów posiadaj¹ rednicê w zakresie 0,02
0,06 mm, a ich pola powierzchni wynosz¹ rednio 0,0013 mm2. Struktura brykietu
z badanego materia³u wykonanego w prasie stemplowej bez dodatków wi¹¿¹cych
pokazanego na rys. 2 jest jednorodna, bez widocznych pêcherzy i pêkniêæ. U³o¿enie
ziaren jest nieregularne.

Rys. 2. Struktura brykietu wykonanego w prasie stemplowej z ³o¿yskowego odpadu poszliferskiego bez lepiszcza

Struktura brykietów z lepiszczami, pokazana na rysunkach 36, wyranie ró¿ni siê
od brykietu bezlepiszczowego. Dobrze widoczne s¹ ciemniejsze p³aszczyzny  aglomeraty lepiszcza. Na rysunku 3 pokazano rozmieszczenie szk³a wodnego, natomiast na
rysunku 4 widaæ efekt zastosowania kwasu octowego. Widoczne s¹ nieregularne janiejsze p³aszczyzny stanowi¹ce produkty reakcji utleniania ¿elaza. Dobrze widoczne
s¹ pêcherze i pêkniêcia powoduj¹ce os³abienie struktury. Szczeliny te szybko powiêkszaj¹ siê podczas sezonowania, co dyskwalifikuje brykiet do u¿ytkowego wykorzystania. Wp³yw udzia³u melasy na strukturê brykietu mo¿na zauwa¿yæ porównuj¹c rysunki
5 i 6. Stwierdzono, ¿e niewielkie zmiany udzia³u procentowego melasy w masie brykietu przynosz¹ du¿e ró¿nice w budowie strukturalnej. Na rysunku 6 widoczny jest wyranie wiêkszy udzia³ aglomeratów lepiszcza w porównaniu do rysunku 5.
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aglomeraty
lepiszcza

Rys. 3. Struktura brykietu wykonanego w prasie stemplowej z dodatkiem 10% szk³a wodnego

pêkniêcia
niejednorodnoci
tlenki metali

Rys. 4. Struktura brykietu wykonanego w prasie stemplowej z dodatkiem 5% kwasu octowego

aglomeraty
lepiszcza

Rys. 5. Struktura brykietu wykonanego w prasie stemplowej z dodatkiem 6% melasy
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aglomeraty
lepiszcza

Rys. 6. Struktura brykietu wykonanego w prasie stemplowej z dodatkiem 9% melasy

aglomeraty
lepiszcza

Rys. 7. Struktura brykietu wykonanego w prasie walcowej z dodatkiem 8% melasy

pory

Rys. 8. Struktura brykietu wykonanego w prasie walcowej z lepiszczem dwusk³adnikowym
zawieraj¹cym wapno hydratyzowane
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Analizuj¹c zdjêcia fotograficzne brykietów z dodatkiem melasy (rys. 5 i 6) nie
stwierdzono widocznych wad w postaci pêcherzy i pêkniêæ wewn¹trzstrukturalnych,
co uzasadnia celowoæ stosowania tego lepiszcza w badaniach w³asnych oraz praktyce przemys³owej. Stwierdzono ponadto du¿¹ wagê dok³adnego mieszania sk³adników przeznaczonych do brykietowania. W pierwszym etapie materia³ ten mieszano
rêcznie, jednak¿e bardziej jednorodn¹ strukturê brykietów uzyskano zmieniaj¹c sposób mieszania wykorzystuj¹c mieszarkê zetow¹ z elektrycznie podgrzewanym p³aszczem. Oprócz tego zmieniono sposób wytwarzania brykietów stosuj¹c prasê walcow¹
z uk³adem formuj¹cym umo¿liwiaj¹cym uzyskanie brykietów o kszta³cie siod³owym.
Efekt dok³adniejszego wymieszania sk³adników mieszanki w mieszarce zetowej
widoczny jest na rysunkach 7 i 8 przedstawiaj¹cych strukturê brykietów z lepiszczem
jadnosk³adnikowym oraz dwusk³adnikowym. Widoczne na rysunkach ciemniejsze
plamy s¹ skupiskami rodka wi¹¿¹cego.
Porównuj¹c oba powy¿sze rysunki stwierdzono wiêksz¹ przydatnoæ stosowania
samej melasy ni¿ lepiszcza z dodatkiem wapna hydratyzowanego. Struktura brykietu
pokazanego na rys. 8 jest bardziej porowata ni¿ brykietu z melas¹ widocznego na rys. 7.
Potwierdza to, ¿e melasa z powodzeniem mo¿e byæ jedynym sk³adnikiem lepiszcza w
zastosowaniu do scalania drobnoziarnistych odpadów ³o¿yskowych.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu potwierdzi³o s³usznoæ doboru odpowiedniego rodka wi¹¿¹cego w procesie przygotowania mieszanki z ³o¿yskowych
odpadów drobnoziarnistych do brykietowania. rodki wi¹¿¹ce dodawano w ró¿nych
proporcjach, przy czym stosowano lepiszcza zarówno jednosk³adnikowe jak i wielosk³adnikowe. Uzyskanie równomiernej i jednorodnej mieszaniny umo¿liwi³o zastosowanie mieszarki zetowej z podgrzewanym p³aszczem.
Porównano strukturê brykietów uzyskanych poprzez scalanie w prasach stemplowych oraz walcowych. Analiza wykaza³a s³usznoæ doboru procesu technologicznego scalania materia³u odpadowego oraz potwierdzi³a zastosowanie melasy jako sk³adnika lepiszcza.
Na podstawie przeprowadzonych badañ i analiz sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
l komputerowa analiza obrazu stanowi cenne ród³o informacji o strukturze materia³u, w szczególnoci o lokalizacji dodatków i wtr¹ceñ oraz wad strukturalnych,
l uzyskanie jednolitej struktury brykietów z ³o¿yskowych odpadów drobnoziarnistych
zale¿y od sposobu przygotowania mieszanki oraz wyboru technologii scalania,
l na w³aciwoci struktury brykietów znaczny wp³yw ma du¿a dok³adnoæ mieszania komponentów, przy czym potwierdzono s³usznoæ zastosowania melasy jako
sk³adnika wi¹¿¹cego,
l brykiety z melas¹ scalane w prasie walcowej posiadaj¹ najbardziej zwart¹ strukturê, dziêki czemu posiadaj¹ wiêksz¹ wytrzyma³oæ mechaniczn¹ i w efekcie mog¹
byæ wykorzystane jako dodatek we wsadzie do przetopu w przemyle hutniczym.
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Streszczenie
Przedstawiono przyk³ad zastosowania komputerowej analizy obrazu celem sprawdzenia i porównania struktury brykietów uzyskanych z metalowych materia³ów drobnoziarnistych. Badano brykiety
z prasy stemplowej i walcowej zawieraj¹ce ró¿ne dodatki pe³ni¹ce rolê lepiszcza. Brykiety wykonano
z odpadów powstaj¹cych w procesie obróbki wykañczaj¹cej kulkowych ³o¿ysk tocznych. Odpady te
zawieraj¹ znaczne iloci ¿elaza, które po odpowiednim przetworzeniu mog¹ nadawaæ siê do utylizacji
w przemyle hutniczym [8. 9].
Na podstawie przeprowadzonych analiz potwierdzono dobór odpowiedniego rodka wi¹¿¹cego
w procesie przygotowania mieszanki do brykietowania. Sprawdzono tak¿e poprawnoæ sposobu mieszania sk³adników oraz s³usznoæ doboru urz¹dzenia do brykietowania. Stwierdzono, ¿e brykiety z melas¹ scalane w prasie walcowej posiadaj¹ najbardziej jednorodn¹ i zwart¹ strukturê.

APPLICATION OF COMPUTER IMAGE ANALYSIS TO THE STUDY OF THE
BRIQUETTES STRUCTURE MADE ON A FINE-GRAINED MATERIALS
Summary
The sample case of computer image analysis to compare the briquettes structure made on a finegrained metal materials was presented. The tested briquettes, made on the stamp press and the roll
press, contained different additional substances as a binder. The briquettes were made of wastes from
the finishing process of bearing balls. The wastes contain considerable quantity of iron which can be
utilized in metallurgical industry after certain performing.
Based on carried out analysis a proper selection of the binder to prepare the mixture for briquetting
was confirmed. The correct way of mixing the components and the appropriate selection of briquetting
machine were also verified as essential. Therefore, it was concluded that briquettes with molasses
made in a roll press have the most homogeneous and compact structure.

24

