Bezdotykové
meranie teploty

 IR teplomery testo 830 (1)
Duan Kise¾

Je známe, e vetky telesá emitujú elektromagnetické vlny alebo
iarenie v závislosti od ich teploty. Poèas rozptylu iarenia sa prenáa energia, ktorá umoòuje bezdotykovo mera teplotu s vyuitím radiácie.
Energia iarenia a jej charakteristické vlnové dåky primárne závisia od teploty iariaceho telesa.
Svetlo je elektromagnetické vlnenie, ktoré sa íri priamoèiaro
rýchlosou svetla. Vidite¾né svetlo je len vidite¾ná èas elektromagnetického iarenia, ktorá sa nazýva vidite¾né (VIS) a zahàòa vlnové dåky od 380 nm (fialová) a po 750 nm (èervená). Táto oblas
je definovaná citlivosou ¾udského oka.
Na bezdotykové meranie teploty sa vyuíva dlhovlnné iarenie,
tzv. infraèervené svetlo. Poznáme tzv. blízke infraèervené svetlo
(Near IR), charakterizované vlnovými dåkami 750 nm a 2,5 µm,
nasleduje stredné infraèervené pásmo (Middle IR alebo jednoducho IR) s rozsahom od 2,5 µm do 25 µm a vzdialené infraèervené
pásmo (Far IR) zahàòajúce iarenie s vlnovými dåkami od 25 µm
do asi 3 mm.
Na správne meranie pomocou IR iarenia sa vyuívajú tzv. atmosférické okná, charakterizované nulovou alebo ve¾mi malou
absorpciou alebo emisiou elektromagnetického iarenia vzduchom medzi meraným telesom a meracím prístrojom.
Na merania v rozsahu nízkych a stredných teplôt (kde sa ponúka
aj merací prístroj testo) sa vyuíva rozsah vlnových dåok od 8
do 14 µm. Ide o tzv. pásmové pyrometre alebo fotoelektrické pyrometre, ktoré vyuívajú pevnú írku vlnových dåok vysielaného
iarenia. Pri teplote nad 1000 °C sa vyuíva spektrálne okno
2  2,5 µm (tzv. druhé atmosférické okno) alebo 3,5  4,2 µm
(tzv. tretie atmosférické okno).
Kadé teleso s teplotou vyou, ako je absolútna nula (0 K =
273,15 °C), vyaruje elektromagnetické iarenie. iarenie telesa
dopadajúce na meraciu hlavu meracieho prístroja pozostáva z emisie vlastného meraného telesa a externého iarenia vplyvom odrazu  reflexie a prechodu cez teleso  transparencie. Súèet celkového iarenia sa oznaèuje ako 100 % alebo 1.
A je stupeò pohltivosti, absorpcie; vyjadruje schopnos telesa pohlcova dopadajúce elektromagnetické iarenie na teleso. Rovnako
platí, e stupeò pohltivosti A je rovný stupòu emisivity telesa, pre
ktorú sa pouíva koeficient sálania alebo stupeò èiernosti telesa ε.
Teda A = ε.

Obr.1 Princíp merania pomocou IR teplomera
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R  je stupeò odrazivosti (reflexie); vyjadruje schopnos telesa odráa elektromagnetické iarenie. Stupeò reflexie závisí od kvality
povrchu a typu materiálu.
T  je stupeò priepustnosti (transmisie)  vyjadruje schopnos prepúa elektromagnetické iarenie, závisí od hrúbky a typu materiálu.
Tieto tri faktory môu dosahova hodnotu 0 a 1 (teda 0 a 100 %).
Platí, e A + R + T = 1.
Pre merané teleso mono pod¾a uvedených faktorov definova tri
prípady:
1. A = 1, R = 0, T = 0  v tomto prípade ide o dokonale èierne teleso
(obr. 2). Meraný objekt absorbuje vetku energiu (tzv. absorpcia) a premieòa ju na vlastné iarenie (tzv. emisia). Emisivita
èierneho telesa ε = 1.
2. A = 0, R = 1, T = 0  v tomto prípade ide o dokonale biele teleso.
Meraný objekt odráa vetku energiu (ideálna odrazivos) a niè
nepohlcuje.
3. A = 0, R = 0, T = 1  v tomto prípade ide o dokonale priepustné
teleso. Meraný objekt prepúa vetko iarenie dopadajúce naò.

Obr.2 Absolútne èierne teleso

Pre IR bezdotykové meranie je definícia èierneho telesa mimoriadne dôleitá. Reálne sa vak teleso nikdy nechová ako úplne
èierne, nako¾ko sa vyznaèuje aj odrazom dopadajúcej energie
(tzv. reflexiou) od telesa a priepustnosou dopadajúcej energie
(tzv. transparenciou) cez teleso. Telesá sa oznaèujú aj ako sivé telesá. Majú mnohé vlastnosti ako èierne telesá, len intenzita ich iarenia je niia. To je spôsobené niou hodnotou emisivity.
Emisivita sivého telesa je ε < 1.
Aby sme dosiahli spo¾ahlivé bezdotykové meranie teploty, je nevyhnutné identifikova emisivitu, odrazivos a transparentnos telesa,
a tak eliminova ich vplyv na meranie.
To mono realizova napr. pomocou referenèného merania s kontaktným teplomerom alebo zámernou zmenou kvality vyarovaného povrchu telesa, napr. nanesením farebného náteru alebo nalepením peciálnej pásky alebo papierovej èi plastovej nálepky
s presne definovanou emisivitou. Takto zmeriame povrchovú tepAT&P journal 8/2004

pomocou kontaktného teplomera alebo aplikovaním náteru s definovanou emisivitou.
Pribliný vzah pre monochromatickú emisivitu kovov je:

ελ ≈ K

ρ
λ

kde kontanta K = 0,365 (Ω1/2),
ρ
je merný odpor materiálu (Ω·cm),
λ
 vlnová dåka (cm).
Obr.3 Sivé teleso

lotu meraného povrchu so známou emisivitou (nálepka, farba, páska ap.) a na IR pyrometri si nastavíme emisivitu neznámeho povrchu (ved¾a nálepky) tak, aby boli merané teploty rovnaké.
Okrem pojmu èierne a sivé teleso poznáme aj pojem farebné teleso. Farebné telesá sú materiály, ktorých emisivita závisí od teploty povrchu, a teda od vlnovej dåky meraného iarenia. Zmenená
to, e takéto teleso má inú emisivitu (monochromatickú emisivitu
ελ) pre teploty napr. 200 °C, 600 °C.
Platí to pre väèinu kovových materiálov. V tomto prípade treba
urèi emisivitu ελ pre správnu meranú teplotu.
Emisivita èiernych kovov
Kovy majú v rozsahu vlnových dåok 8  14 µm (rozsah aj meracích prístrojov testo) nízku hodnotu emisivity, a preto je nároèné
presne mera ich teplotu. Presné meranie mono realizova len pouitím pomocného náteru s definovanou emisivitou, napr. farby,
olejového filmu alebo nalepovacej pásky (napr. testo 0554.0051)
na povrchu meraného objektu alebo meraním pomocou kontaktného teplomera.
Oxidované kovy
Nevyznaèujú sa kontantnými vlastnosami; ich emisivita sa pohybuje v rozmedzí 0,3 a 0,9 a závisí od vlnovej dåky. Na presné
meranie teploty povrchu treba urèi monochromatickú emisivitu
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Vzah platí pre vlnové dåky λ > 2 µm.
Lesklé nekovové/tmavé
nekovové materiály/plasty/potraviny
Papier, keramika, sadra, drevo, guma, tmavé drevo, kameò, tmavé
farby a nátery atï. majú emisivitu asi 0,95 pri vlnových dåkach
nad 8 µm.
Pri väèine organických materiálov (napr. potraviny) má emisivita
priblinú hodnotu 0,95, preto je táto hodnota vloená ako tandardná v menu prístroja, aby sa zamedzilo chybám merania nesprávnym nastavením emisivity (testo IR pyrometre série testo
826 pre potravinársky priemysel).
Pokraèovanie v budúcom èísle.
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