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Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie w pełni zautomatyzowanego,
ultradźwiękowego systemu NDT (ang. non-destructive testing) do diagnostyki i oceny
stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne i korozyjne, takie jak:
popioły i żużle, klasyfikowane węgle, pył węglowy, urobek w kopalniach rud metali,
piasek, jak i absorbery/katalizatory mineralne (np. kamień wapienny).
W wyniku prac ma powstać zautomatyzowany system diagnostyczny, sprzężony z
mobilnym robotem, umożliwiający bezinwazyjne badania obiektów z zewnątrz
(rurociągi, cyklony i pompy), wykorzystujący ultradźwiękową technikę badania
materiałów, która jest bezpieczna zarówno dla personelu jak i aparatury AKPiA.
(The main purpose of the project is the development of the fully automated, ultrasound
NDT (non-destructive testing) system for diagnosing and evaluating the technical
condition of systems transporting erosive and corrosive materials, such as ashes and
gravels, classified carbons, coal dust, excavated materials in ore mines, sand and
absorbers/mineral catalysts (e.g. limestone).
The deliverable of works will be the automated diagnostic system, coupled with a
mobile robot, allowing for carrying out non-destructive tests of objects from the outside
(pipelines, cyclone separators, pumps) by adapting the ultrasound technology of testing
materials, which is safe both for the staff and for the instrumentation and automatics.)
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