
 

 
 

Analizator AWK Fiber 
 

Pomiar wielkości i kształtu włókien drzewnych  w trzech wymiarach -  

prosty, szybki, automatyczny, powtarzalny 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres pomiarowy 0,2 do 31,5 mm 

 

Przeznaczenie: 

▪ pomiar włókien drzewnych z dedykowanym systemem 

dozowania - precyzyjne rozdzielenie włókien; 

▪ czas pomiaru 50 000 włókien ~ 4 minuty; 

▪ każde włókno mierzone oddzielnie w trzech wymiarach; 

▪ pomiar w powietrzu; 

▪ podwójny pomiar optyczny, trzeci wymiar mierzony 

czasem przelotu; 

▪ pomiar kalibrowany na 256 równych klas wymiarowych 

lub od 2 do 11 dowolnych klas (sit) ustalonych przez 

użytkownika; 

▪ analiza koincydencji; 

▪ analiza kształtu wg klasyfikacji Zingga. 

 

 

 

Specyfikacja: 

▪ automatyczny system dozowania dedykowany do włókien 

drzewnych; 

▪ dwa czujniki pomiarowe z diodami Infrared; 

▪ moduł wspomagania aerodynamicznego; 

▪ elektroniczny blok pomiarowy; 

▪ sonda wykonana ze stali nierdzewnej; 

▪ komputer typu notebook z oprogramowaniem. 

 

 

 
 

Analizatory ilości, wielkości i kształtu cząstek 

 

Mierzymy cząstki od ponad 30 lat  

 
 

1 – system dozowania włókien drzewnych  
2 – sonda pomiarowa  
3 – moduł wspomagania aerodynamicznego  
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zastępuje analizę na 

sitach mechanicznych  

nowoczesna technologia 

pomiarowa odpowiadająca  

Państwa potrzebom  



www.kamika.pl  
    

 
 

 

Metoda pomiaru 

Nasza metoda pomiarowa bazuje na teorii optyki geometrycznej i polega na pomiarze cząstek w równoległej wiązce światła. Analizowane cząstki, 

poruszające się w powietrzu lub cieczy, powodują osłabienie strumienia świetlnego rejestrowane przez fotodiodę. Miarą wielkości tego osłabienia jest 

amplituda sygnału elektrycznego uformowanego przez układ elektroniczny. Amplituda impulsu odpowiada maksymalnemu wymiarowi cząstki w kalibracji 

sferycznej. Po kalibracji sitowej zgodnej z metodą Elsieve (Patent RP nr 205738), zbiór cząstek może być przedstawiony zgodnie z tradycyjną metodą 

pomiaru na sitach mechanicznych. Na rysunku poniżej przedstawiono schemat stosowanej przez nas metody pomiarowej. 

 

Przestrzeń pomiarowa czujnika jest ukształtowana przez układy optyczne A, B do której z nadajnika emitowane jest światło w zakresie bliskiej 

podczerwieni. Rozmiar przestrzeni pomiarowej może być dobrany do konkretnych potrzeb, dlatego też możemy mierzyć dowolnie duże cząstki. 

W metodzie KAMIKA mierzone są wszystkie cząstki z próbki. Dzięki temu wyniki pomiaru są rzeczywiste i uwzględniają w rozkładzie każdą, nawet 

największą cząstkę. Pomiar jest szybki, cyfrowy - mierzona jest cząstka po cząstce.  

Obróbkę sygnału realizujemy przy pomocy techniki cyfrowej używając przetwornika A/C IPS o częstotliwości do 12 MHz i rozdzielczości do 12 bitów. 

Każde ziarno, poruszające się w przestrzeni pomiarowej, skanowane jest od kilkunastu do kilkuset razy w zależności od swojej wielkości. Przy takiej 

częstotliwości przetwornika można z dokładnością do 1% określić amplitudę impulsu, co jest równoznaczne z dokładnością pomiaru wielkości 

(maksymalnego wymiaru) cząstki.  

Wszystkie przyrządy wyposażone są w urządzenia do automatycznej rejestracji i archiwizacji wyników pomiarów w celu ich dalszej analizy.  

Przyjazne oprogramowanie 

Rozkład frakcji wg zadanych sit z uwzględnieniem wartości z sit mechanicznych.  

Graficzne i tabelaryczne przedstawienie rozkładu cząstek mierzonych w trzech 

wymiarach. 

Opis próbki dostosowany do wymagań Klienta. 

 

 

  

 

 

 


