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1. Cel ćwiczenia 

 Celem ćwiczenia jest praktyczny pomiar zewnętrznej średnicy membrany kapilarnej 
metodą bezdotykową oraz  poznanie sposobu wytwarzania polimerowych membran 
kapilarnych stosowanych w sztucznych nerkach, sztucznych płucach, bioreaktorach, oraz do 
oczyszczania i demineralizacji wody. 

2. Wymagane wiadomo ści   

Obecnie istnieją trzy podstawowe sposoby wytwarzania membran polimerowych na skalę 
przemysłową: 

- stretching (rozciąganie) 
- track-etching (bombardowanie elektronami i trawienie) 
- inwersja faz (chemiczna, termiczna) 

2.1. Sposób otrzymywania membran metod ą termicznej inwersji faz: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.1. Schemat blokowy instalacji do wytwarzania membran (Wydział ICHiP) 

 



 

                                                    

Rysunek (rys.1) przedstawia schemat blokowy  urządzenia do wytwarzania membran 
kapilarnych, wykonanego  na Wydziale InŜynierii Chemicznej i Procesowej PW. 
W metodzie tej wykorzystane jest zjawisko rozpuszczalności niektórych polimerów dopiero 
w podwyŜszonych temperaturach. Przykładem takiego polimeru jest polipropylen.  
W temperaturze pokojowej wykazuje się on bardzo duŜą  odpornością na róŜne 
rozpuszczalniki, ale za to w temperaturze zbliŜonej do 200°C daje się rozpuścić w olejach.  
Po ogrzaniu polipropylenu i olejów do zadanej temperatury (uzaleŜnionej od rodzaju 
polipropylenu i składu mieszaniny olejów) moŜna otrzymać jednorodny roztwór tych 
substancji. Po uformowaniu z tak powstałego roztworu cienkiej warstwy o Ŝądanym kształcie 
np. płaskiej powierzchni lub kapilary, a następnie stopniowym jej schłodzeniu, otrzymuje się 
porowatą strukturę. Nie jest to jeszcze membrana gotowa do uŜytku, poniewaŜ w jej porach 
znajduje się mieszanina olejów uŜytych do rozpuszczenia polimeru. Oleje te naleŜy usunąć 
np. przy pomocy ekstrakcji. 
W celu zapewnienia prawidłowej jakości wytwarzanych membran, celowy jest pomiar 
zewnętrznej średnicy membrany kapilarnej podczas jej wytwarzania.  
Pomiar i regulacja średnicy zewnętrznej kapilary są istotne z punktu widzenia właściwości 
filtracyjnych pojedynczej kapilary oraz powtarzalności charakterystyk uŜytkowych modułów 
membranowych tworzonych z tych kapilar. ZróŜnicowanie średnic kapilar uŜytych do 
budowy modułów skutkuje zmienną powierzchnią filtracyjną między modułami, co  z kolei 
skutkuje brakiem powtarzalności  jego charakterystyk.  
 
 

2.2. Metody pomiaru średnicy membrany 
 

mechaniczna (czujniki przesunięcia) 
optyczna 

- odbiciowa 
- z fotodiodą 
- skaningowe 
- z układem fotolinijki (CCD, CMOS) 

 

2.3. Artykuł  (dołączony do instrukcji): 
Optyczny układ pomiarowy zewnętrznej średnicy membrany kapilarnej, Elektronika 
nr 6/2008, str. 240-241. 
 

2.4. Wykład z przedmiotu  :   „ Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych”. 

 

3. Schemat blokowy stanowiska pomiarowego 
 
 

 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2 Schemat blokowy stanowiska pomiarowego 

 

Na rys.2 przedstawiono schemat blokowy stanowiska do pomiaru zewnętrznej średnicy 
membrany kapilarnej. 

 

 

4. Wykonanie ćwiczenia    

 

- Wzorcowanie układu pomiarowego. 

- Pomiar zewnętrznej średnicy odcinka polimerowej membrany kapilarnej, rejestracja danych 
pomiarowych, obliczenie średnicy minimalnej, średnicy maksymalnej i analiza wyników 
pomiaru. 

- Pomiar zewnętrznej średnicy membrany nawilŜonej olejem i wodą i porównanie wyników 
pomiaru z wynikami pomiaru suchej membrany.   
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5. Treść sprawozdania 
 
W sprawozdaniu naleŜy podać: 

- uproszczony schemat stanowiska pomiarowego 
- protokoły pomiarów z wynikami obliczeń i wykresami 

      -     wnioski.  

  

6. Przykładowe pytania na kolokwium wst ępnym: 

 

- sposoby wytwarzania membran polimerowych 
- metody pomiaru zewnętrznej średnicy membrany kapilarnej 
- schemat blokowy układu pomiarowego 
- co określa w układzie pomiarowym średnicę mierzonej membrany kapilarnej  
- zalety optycznego układu pomiarowego 
- dlaczego naleŜy zapewnić stałą średnicę membrany kapilarnej 

 

 

Artykuł: 

Optyczny układ pomiarowy zewn ętrznej średnicy membrany 
kapilarnej 
Optical measuring system for external diameter of c apillary membrane 

mgr inŜ. Włodzimierz ŁUKASIK,  Prof. dr hab. Tadeusz PAŁKO , , 

mgr inŜ. Andrzej PIĄTKIEWICZ, mgr in Ŝ. Józef PRZYTULSKI  

Instytut InŜ. Precyz. i Biomedycznej PW, Warszawa   

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt  czujnika i układu elektronicznego do pomiaru średnicy 
zewnętrznej kapilar polimerowych. Opisano  konstrukcję i oprogramowanie systemu pomiarowego 

 

Słowa kluczowe: Linowe przetworniki obrazu, membrany kapilarne, mikrokontrolery 

Summary: The project of sensor and electronic circuit for measuring an external diameter of the capillary 
membranes is presented. Design and software of measuring system is described.   

 

Keywords: Linear image sensors, capillary membrane, microcontrollers 
 



 

                                                    

Wstęp: 

W procesach rozdzielania materii na skalę przemysłową wykorzystywane są róŜnorodne typy 
membran. Metodą chemicznej inwersji faz wytwarza się między innymi polimerowe 
membrany kapilarne [1,2]. 

W celu zapewnienia prawidłowej jakości wytwarzanych membran, celowy jest pomiar 
zewnętrznej średnicy membrany kapilarnej podczas jej wytwarzania. UmoŜliwi to eliminację 
wad produkcyjnych takich jak zgrubienia czy przewęŜenia oraz zapewni uzyskanie zadanej 
średnicy membrany (z dopuszczalnym błędem), w układzie sprzęŜenia zwrotnego. 

Aby nie uszkodzić delikatnej struktury membrany, układ pomiarowy nie powinien mieć 
mechanicznego kontaktu z wytwarzaną membraną. Dlatego zastosowano optyczny, 
bezdotykowy czujnik pomiarowy. Przyjęto, Ŝe zakres przemieszczeń membrany zarówno w 
górę jak i w dół będzie równy połowie średnicy mierzonej membrany. Oznacza to, Ŝe pole 
pomiarowe czujnika powinno mieć wymiar co najmniej 5,6mm, przy załoŜonej zewnętrznej 
średnicy membrany - 2,8 mm. 

Minimalną częstotliwość wykonywania pomiarów przyjęto na poziomie nie mniejszym niŜ 
100 pomiarów na sekundę. Spowodowane jest to dość duŜą prędkością wytwarzania 
membrany wynoszącej około 0,5m/s.  Do wychwycenia takich wad membrany jak jej 
przewęŜenia lub zgrubienia (które mają długość rzędu kilku centymetrów), pomiar średnicy 
powinien odbywać się minimum co 5 mm. 

 

Układ pomiarowy: 

 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat blokowy realizowanego układu pomiarowego wraz z 
czujnikiem którego działanie jest następujące. Równoległa wiązka światła czerwonego o 
długości fali ok. 630 nm, po przejściu przez szczelinę o wymiarach 10 x 0,5 mm oświetla 
prostopadle  membranę kapilarną i pada na liniowy przetwornik pomiarowy. Długość 
rzutowanego cienia membrany jest równa zewnętrznej średnicy tej membrany. Jako 
przetwornik średnicy, zastosowano układ scalony CMOS posiadający 1024 fotodiody o 
wymiarach: 125µm wysokości i  7,8 µm szerokości. Aktywne pole przetwornika wynosi 
zatem ok. 8mm x 0,125mm.Przetwornik posiada wbudowany wzmacniacz ładunku z 
wyjściem napięciowym oraz generator sygnałów sterujących. DuŜą zaletą tego układu jest 
łatwość jego aplikacji, poniewaŜ nie wymaga on wyspecjalizowanych sterowników. Układ  
przetwornika sterowany jest sygnałem taktującym doprowadzonym z zewnątrz. 

 

 

 



 

                                                    

 

Rys.1. Schemat blokowy układu pomiarowego 
Fig.1. Block diagram of measuring system 

 

Maksymalna częstotliwość tego sygnału wynosi 800 kHz. Sygnał ten jest programowo 
wytwarzany przez uŜyty mikrokontroler sterujący[3]. Napięcie wyjściowe z przetwornika 
obrazu, podawane jest na wejście odwracające, analogowego komparatora napięcia, 
wbudowanego w mikrokontroler i porównywane z wartością progową, zadaną na drugie 
wejście komparatora. Logiczny stan wyjścia komparatora jest programowo analizowany 
podczas odczytu kaŜdej z 1024 fotodiod przetwornika. Liczba odczytanych „jedynek” w 
czasie jednego cyklu pomiarowego pomnoŜona przez podziałkę przetwornika (0,0078 mm) 
jest wielkością cienia membrany i określa średnicę zewnętrzną mierzonej membrany 
kapilarnej. Czas odczytu danych pomiarowych z całej fotolinijki wynosi ok. 5ms. Następnie 
wynik pomiaru przesyłany jest w standardzie RS 232C do komputera klasy PC. Program 

Układ komunikacji  
RS 232C 

MONITOR 

KOMPUTER 
PC 

MIKROKONTROLER  
ATmega88 

Układ  
Zasilania  

Liniowy 
Przetwornik 

Obrazu 
 

Układ generacji 
Równoległej 

Wiązki światła 

Membrana 
 kapilarna 



 

                                                    

mikrokontrolera napisany został w języku asemblera w środowisku AVR Studio z 
wykorzystaniem zestawu uruchomieniowego STK 500. 

Układ przetwornika zmontowano na płytce dwustronnego obwodu drukowanego (Rys.2.),    
w technologii montaŜu mieszanego (powierzchniowego i przewlekanego). Na płytce 

umieszczono dodatkowo źródło prądowe, zasilające diodę LED, układu wytwarzającego 
równoległą wiązkę światła. 

 

Rys.2. Fotografia układu pomiarowego na dwustronnym obwodzie drukowanym 
Fig.2. Photograph of measuring system on two-sided printed circuit board  

Rysunek 3. przedstawia układ  pomiarowy, przygotowany do pomiaru zewnętrznej średnicy 
membrany kapilarnej.      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

Rys.3. Fotografia układu pomiarowego w trakcie pomiaru średnicy membrany kapilarnej 
Fig.3. Measuring system during measurement of external diameter capillary membrane 

 

Komunikacja z komputerem, jest  komunikacją dwukierunkową. UmoŜliwia ona przesyłanie 
obliczonych wyników pomiarów z mikrokontrolera do komputera, na rozkaz  wysłany z PC.  
Przesłane dane pomiarowe mogą zostać wyświetlone  na ekranie monitora, zapamiętane w 
postaci pliku w celu ich archiwizacji oraz mogą zostać przeanalizowane numerycznie w celu 
wytworzenia sygnału  regulacji średnicy wytwarzanej membrany. Sygnał ten powoduje 
zmianę prędkości pompy tłoczącej roztwór przędny do filiery.  

Program napisany w języku Visual Basic umoŜliwia pomiar i  zobrazowanie  w postaci 
wykresu punktowego, średnicy membrany przemieszczającej się ze stałą prędkością w 
układzie pomiarowym a zarazem procesie technologicznym.  

 

 

 

 



 

                                                    

 

Rys.4. Okno  programu pomiarowego  
Fig.4. Test application window 

 
 

 

Wnioski: 

Przedstawiony  układ do pomiaru średnicy membran kapilarnych, spełnia załoŜone 
wymagania. NajwaŜniejsze jego zalety to: bezkontaktowy pomiar, wysoka częstotliwość 
próbkowania i bezpośrednia akwizycja do komputera PC. 
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