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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko optoelektronicznego pomiaru grubości ścianki formy 

odlewniczej wykonanej metodą wytapianego modelu. 

Wytwarzanie form odlewniczych metodą wytapianego modelu polega na naprzemiennym po-

krywaniu modelu z materiału o niskiej temperaturze topliwości, zwłaszcza wosku, warstwami masy 

ceramicznej i piasku kwarcowego. Po stwardnieniu i następnym podgrzaniu z wytopieniem materiału 

modelu uzyskuje się skorupową formę odlewniczą o wnęce pojemnikowej, dokładnie odwzorowującej 

kształt modelu. Ze względów wytrzymałościowych oraz z uwagi na warunek jednorodnej przestrzennie 

izolacyjności - rzutującej na metalograficzną strukturę odlewu - grubość ścianki na całej powierzchni 

formy powinna zawierać się w narzuconych granicach tolerancji. 

Stosowana często w praktyce metoda pośredniego określania grubości ścianki formy przez 

pomiar wagi jest niedokładna i nie pozwala na ocenę równomiernej grubości ścianki na powierzchni 

formy. Z kolei punktowe pomiary ultradźwiękowe obarczone są błędem rodzaju i jednorodności mate-

riału oraz ograniczone kształtem formy, w zakresie powierzchni niedostępnych dla przyrządu pomia-

rowego. Przy ilościowo większej produkcji ocena prawidłowej grubości ścianki dokonywana jest nie-

kiedy przez pomiar niszczący jednej formy, przecinanej w wybranych przekrojach. Wynik jest niepew-

ny dla form w całej serii produkcyjnej. 

Znane są również rozwiązania stanowisk do bezstykowego, optoelektronicznego pomiaru linio-

wych wymiarów przedmiotu. Jedno z takich stanowisk przedstawione w polskim opisie patentowym  

PL 167 445, służy do określania wymiarów ruchomego przedmiotu, przykładowo średnicy wzdłużnie 

przesuwanego na przenośniku pnia drzewa. W obejmującej przedmiot ramie stanowiska, w płasz-

czyźnie pomiarowej prostopadłej do osi wzdłużnej przedmiotu zabudowane są: z jednej strony przed-

miotu - źródło światła emitujące liniowy strumień laserowy oraz naprzeciwlegle, po drugiej stronie 

przedmiotu - odbiornik światła w postaci belki pomiarowej z fototranzystorami, ukształtowanej według 

łuku zakreślonego z środka optycznego źródła światła. Źródło światła i belka pomiarowa połączone są 

z komputerowym układem sterująco-pomiarowym, zaopatrzonym w oprogramowanie analizujące ob-

raz rejestrowany na odbiorniku - belce pomiarowej. 

Zadaniem niniejszego wynalazku było opracowanie stanowiska umożliwiającego pomiar grubo-

ści ścianki w dowolnym punkcie formy skorupowej metodą bezstykową, optoelektroniczną. 

Stanowisko według wynalazku zawiera podobnie jak w powyżej opisanym rozwiązaniu zamo-

cowane do ramy: stolik pomiarowy z elementami mocującymi formę, źródło światła - w postaci linio-

wego lasera skierowanego poprzecznie do osi wzdłużnej formy oraz odbiornik światła. Ponad to za-

opatrzone jest w komputerowy układ sterująco-pomiarowy z oprogramowaniem analizującym obraz 

rejestrowany odbiornikiem. Istota wynalazku polega na tym, że stolik pomiarowy ma elementy centru-

jąco-ustalające oraz łożyskowany jest na pionowym wale napędzanym przez przekładnię silnikiem 

krokowym sprzężonym z enkoderem. Odbiornik światła stanowi cyfrowa kamera zamocowana powy-

żej lasera na suporcie prowadzonym wzdłuż pionowej kolumny oraz nachylona osią optyczną w kie-

runku punktu przecięcia się osi lasera z osią wału stolika pomiarowego. Suport napędzany jest przez 

przekładnię śrubową silnikiem krokowym sprzężonym z enkoderem a sygnały z obu enkoderów wpro-

wadzone są na wejścia układu sterująco-pomiarowego. 

Korzystnym jest, gdy laser i cyfrowa kamera zamocowane są na suporcie z możliwością regula-

cji położenia pionowego i kątowego. 

Rozwiązanie według wynalazku w oparciu o system wizyjny współpracujący z oświetleniem 

strukturalnym umożliwia cyfrową budowę trójwymiarowego obrazu powierzchni przedmiotu zamoco-

wanego na stoliku pomiarowym. Wykorzystując metodę porównawczą obrazów formy z uprzednio 

wykonanymi obrazami modelu stanowisko pozwala obliczyć grubość ścianki formy w dowolnym punk-

cie wybranego, technologicznie istotnego przekroju poprzecznego. Cyfrowe zapisy obrazów krawędzi 

wyznaczonych projekcją linii światła lasera w płaszczyźnie pomiarowej stanowią pełne dane do pro-

gramowego wyznaczenia grubości ścianki formy dla współrzędnych obu enkoderów. Możliwość regu-

lacji na suporcie pionowego i kątowego położenia lasera i cyfrowej kamery stwarza warunki do doboru 

optymalnych nastaw dla danej wielkości i ukształtowania formy - z efektem dużej dokładności obrazu. 

Stanowisko według wynalazku przedstawione jest opisem przykładowego wykonania pokaza-

nego na rysunku w ujęciu schematycznym. 

Stanowisko posiada ramę 1, na której zamocowany jest stolik pomiarowy 2 wyposażony w ele-

menty centrująco-ustalające 3 przedmiot mierzony w gnieździe mocującym. Model i forma 4 mają na 
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dolnej powierzchni ukształtowania przystosowane do współpracy z elementami centrująco-ustalającymi 3,  

zapewniające identyczne położenia osiowo-kątowe. Płyta stolika pomiarowego 2 łożyskowana jest na 

pionowym wale napędzanym przez przekładnię ślimakową 5 silnikiem krokowym 6 sprzężonym z enko-

derem 7. W ramie 1 obok stolika pomiarowego 2 utwierdzona jest pionowa kolumna 8, wzdłuż której 

prowadzony jest suport 9. Do suportu 9 zamocowane są w sposób umożliwiający regulację położenia 

pionowego i nachylenia kątowego: liniowy laser 10 i usytuowana powyżej cyfrowa kamera 11. Osie 

optyczne lasera 10 i kamery 11 oraz oś obrotu stolika pomiarowego 2 leżą w jednej pionowej płaszczyź-

nie, przy czym oś kamery 11 nachylona jest pod kątem  w kierunku punktu przecięcia się osi lasera 10 

i osi stolika pomiarowego 2. Suport 9 napędzany jest przez przekładnię śrubową 12 silnikiem kro-

kowym 13 sprzężonym z enkoderem 14. Ponad to stanowisko wyposażone jest w układ sterująco - 

-pomiarowy 15, z komputerem oprogramowanym algorytmem analizy obrazu rejestrowanego kamerą 11. 

Sygnały z enkodera 7 kąta obrotu stolika pomiarowego 2 i enkodera 14 wysokości h płaszczyzny pomia-

rowej P-P strumienia lasera 10 doprowadzone są na wejścia układu sterująco-pomiarowego 15. 

Po wykonaniu woskowego modelu i osadzeniu go na stoliku pomiarowym 2 w położeniu wyzna-

czonym elementami centrująco-ustalającymi 3, wykonywany jest - przy obracającym się stoliku pomia-

rowym 2 i na różnych wysokościach h płaszczyzny pomiarowej P-P - cyfrowy zapis obrazu kamery 11 

przekształconego na trójwymiarowy obraz powierzchni modelu, zapis rejestrowany w pamięci kompu-

tera układu sterująco-pomiarowego 15. Obraz ten wyznacza wymiary i przestrzenną geometrię we-

wnętrznej powierzchni formy 4. Po naniesieniu na model warstw masy ceramicznej i piasku kwarco-

wego, stwardnieniu i podgrzaniu z wytopieniem wosku - w identyczny sposób wykonuje się trójwymia-

rowy obraz powierzchni zewnętrznej gotowej formy 4. Oprogramowanie komputera umożliwia porów-

nanie zapisów trójwymiarowych obrazów formy 4 i modelu w odpowiadających sobie punktach,  

w wybranych płaszczyznach pomiarowych P-P. Wynikiem jest określenie grubości ścianki formy 4  

w dowolnym punkcie oraz wykreślenie rozkładu grubości na powierzchniach lub w wybranych płasz-

czyznach pomiarowych P-P. 

 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Stanowisko optoelektronicznego pomiaru grubości ścianki formy odlewniczej wykonanej meto-

dą wytapianego modelu, zawierające zamocowane do ramy: stolik pomiarowy z elementami mocującymi 

formę, źródło światła - w postaci liniowego lasera skierowanego poprzecznie do osi wzdłużnej formy 

oraz odbiornik światła, a ponad to zaopatrzone w komputerowy układ sterująco-pomiarowy z oprogra-

mowaniem analizującym obraz rejestrowany odbiornikiem, znamienne tym, że stolik pomiarowy (2) ma 

elementy centrująco-ustalające (3) położenie osiowo-kątowe formy (4) oraz łożyskowany jest na piono-

wym wale napędzanym przez przekładnię (5) silnikiem krokowym (6) sprzężonym z enkoderem (7), 

natomiast odbiornik światła stanowi cyfrowa kamera (11) zamocowana powyżej lasera (10) na supo-

rcie (9) prowadzonym wzdłuż pionowej kolumny (8) oraz nachylona () osią optyczną w kierunku punktu 

przecięcia się osi lasera (10) z osią wału stolika pomiarowego (2), przy czym suport (9) napędzany jest 

przez przekładnię śrubową (12) silnikiem krokowym (13) sprzężonym z enkoderem (14), a sygnały z obu 

enkoderów (7, 14) doprowadzone są na wejścia układu sterująco-pomiarowego (15). 

2. Stanowisko według zastrz. 1, znamienne tym, że laser (10) i cyfrowa kamera (11) zamoco-

wane są na suporcie (9) z możliwością regulacji położenia pionowego i kątowego. 
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Rysunek 
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