JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA ANALIZA TERMOGRAMÓW
Sławomir ZATOR
Streszczenie: Termografia jest obecnie powszechnie wykorzystywaną techniką,
pozwalającą wykonać diagnostykę zarówno jakościową jak i ilościową. W praktyce jednak
często występują trudności wykonania pomiarów w warunkach zalecanych przez
producentów urządzeń, takich jak ustawienie kamery w stosunku do obiektu,
uwzględnienie wpływu otoczenia na wynik pomiaru, co zawsze prowadzi to do powstania
dodatkowych błędów pomiaru temperatury. W referacie skoncentrowano się przede
wszystkim na problematyce związanej z uzyskaniem dokładnego pomiaru temperatury
obiektów tak, aby zarówno diagnoza jakościowa jak i ilościowa (służąca oszacowaniu strat
ciepła związanych z akumulowaniem lub transportem ciepła w postaci gorącej wody lub
pary) były jak najdokładniejsze W referacie przedstawiono również rysujące się
możliwości fuzji różnych technik pomiarowych pozwalających na korygowanie wyniku
pomiaru temperatury powierzchni obiektów, m.in. przez ich integrację z danymi
przestrzennymi.
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1. Wprowadzenie
W każdym procesie technologicznym, w którym wykorzystuje się ciepło, występują
straty energii zarówno przy jego wytwarzaniu jak przesyle. Straty ciepła ograniczają osłony
termiczne, w których główną rolę odgrywa izolacja. Zwiększenie jej grubości prowadzi do
zmniejszenia strat, co pozwala na obniżenie temperatury medium na początku instalacji.
Proces obliczania strat z nowymi warunkami początkowymi prowadzi się iteracyjnie,
do momentu, aż przyjęte kryterium zbieżności zostanie spełnione. Jako optymalną grubość
izolacji przyjmować powinno się taką jej wartość, jaka jest ekonomicznie uzasadniona.
Trudność w jej poprawnym ustaleniu wynika głównie z powodu konieczności przyjęcia
wskaźników ekonomicznych, w tym prognoz zmian cen energii lub kosztów jej
wytwarzania na potrzeby procesu technologicznego.
Straty ciepła można oszacować metodami bezpośrednimi (na podstawie pomiarów) oraz
pośrednimi (obliczeniowo lub obliczeniowo z wykorzystaniem dodatkowych pomiarów).
Jedną z metod, którą można wykorzystać w szacowaniu strat jest termografia. Pozwala ona
zobrazować rozkład temperatury na powierzchni zewnętrznej obserwowanego obiektu.
Uzyskana w ten sposób informacja pozwala na ocenę jakościową, zwykle polegającą na
porównaniu miejsc, w których oczekiwane są jednakowe wartości temperatur. Ocena
ilościowa polega na wykorzystania wyznaczonych wartości temperatur np. w celu wykrycia
miejsc o temperaturze powierzchni wyższej od dopuszczalnej (np. wymaganej w normie
PN-77/M34030) czy też określenia współczynnika przenikania ciepła lub wyznaczenia
jednostkowych strat ciepła.
Użytkowanie kamer termowizyjnych i analiza uzyskanych z nich wyników powinna
być przeprowadzona przez osoby przeszkolone, w innym przypadku wykonane pomiary
mogą być mało wiarygodne. Często istotny jest wybór miejsca, z którego wykonywany jest
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pomiar. Oczywiście konieczne jest poprawne ustawienie parametrów opisujących
parametry kamery oraz jej otoczenia, aby późniejsza interpretacja uzyskanych wyników nie
była obarczona dodatkowymi błędami.
3. Pomiary i obliczenia strat ciepła
Przy użyciu specjalizowanych urządzeń pomiarowych można zmierzyć chwilowy
strumienia ciepła na powierzchni izolacji ciepłociągu, do bezpośredniego pomiaru strat
ciepła sieci kanałowych, gdy dostępne są powłoki izolacji rur (rys. 1).

Rys. 1. Pomiar gęstości strumienia ciepła przenikający przez izolację [1]
Niepewność pomiaru strat ciepła jest tym mniejsza im większa jest różnica mierzonych
temperatur, o co nietrudno w przypadku np. rurociągów parowych nawet, jeśli niepewność
pomiaru temperatury jest na poziomie UT = 23 °C.
W przypadku transportu ciepła rurociągami straty ciepła można wyznaczyć także na
podstawie bezpośrednich pomiarów lub założeń projektowych, korzystając z zależności (1),
2

QS   m cw (t p  tk ) d

(1)

1

w której:
Qs– straty ciepła, J
m – strumień masy medium, kg/s
cw – ciepło właściwe wody, J/(kg*K)
tp – temperatura medium na początku rurociągu, °C
tk – temperatura medium na końcu rurociągu, °C
Metoda ta pozwala na prosty (ale nie tani w realizacji) pomiar całkowitych strat podczas
transportu ciepła. Podstawową wadą tej metody jest to, że wynik pomiaru strat ciepła jest
obarczony dużą niepewnością pomiaru. Powodem są niewielkie różnice temperatur tp-tk 
510 °C wtedy, gdy wykorzystuje się standardowe czujniki do pomiaru temperatury,
zwłaszcza dla wysokich temperatur (powyżej 500 °C). Niepewność pomiaru każdej
z temperatur wynosi wówczas od około 1,2 °C dla termorezystorów np. Pt500 klasy A
(które bardzo trudno nabyć w tej klasie), aż do 2 °C dla większości termopar klasy 1.
Tą metodą można dokonać pomiaru tak jak ciepłomierzem, zestawem składającym się
z pary czujników temperatury, indywidualnie wywzorcowanych w mierzonym zakresie
temperatur, oraz np. przepływomierzem ultradźwiękowym z nakładanymi głowicami,
uzupełnionym o przelicznik i rejestrator mierzonych wartości.
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W metodach analitycznych straty ciepła oblicza się z wykorzystaniem znanych
zależności i metod obliczeniowych opartych na modelowaniu matematycznym.
Do wykonania obliczeń wymagana jest znajomość geometrii obiektów i właściwości
fizycznych materiałów, z których zostały wykonane. Straty ciepła, oprócz tego, że rosną ze
wzrostem różnicy temperatur medium ti w izolowanym rurociągu (obiekcie) i otoczenia te,
to w największej mierze zależą od oporu cieplnego na drodze od wysokotemperaturowego
medium do otaczającego powietrza zewnętrznego bądź gruntu. Opór cieplny R jest sumą
cząstkowych wartości oporów przewodzenia kolejnych warstw Rs (ścianka rurociągu,
izolacja, płaszcz) oraz oporów przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej rurociągu
Ra oraz płaszcza Re (powierzchni osłony izolacji), a jego odwrotność określany jest jako
współczynnik przenikania ciepła k, określony zależnością (2).

k
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Gęstość strumienia ciepła qs (moc strat) do otoczenia dla pojedynczego segmentu
rurociągu czy przegrody (o stałej geometrii i strukturze) można obliczyć z zależności (3).
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Bezwzględna strata ciepła Qs jest ilością energii traconej wskutek przenikania ciepła od
medium do otoczenia w określonym czasie.
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W pomiarach często wykorzystuje się prawo Fouriera, zgodnie z którym przez kolejne
warstwy i powierzchnie przenika (w stanie ustalonym) taka sama energia. W szczególności
dla oszacowania współczynnika przewodzenia ciepła dokonuje się pomiaru temperatur po
obu stronach warstwy (izolacji, przegrody budowlanej).
Oszacowanie strat ciepła z obiektów można dokonać także z użyciem pomiarów
termowizyjnych. Opcję taką posiadają niektóre kamery termowizyjne, w odniesieniu do
przegród budowlanych. Przy dokonywaniu pomiarów wewnątrz pomieszczeń
i wprowadzeniu temperatury powietrza wewnętrznego, na zaznaczonym obszarze
szacowane są jednostkowe straty ciepła w W/m2. W przypadku rurociągów jedną
z temperatur (płaszcza zewnętrznego) można zmierzyć metodą termograficzną.
Dla określenia rzeczywistych strat ciepła z całej powierzchni przegrody powinno
podzielić się ją na powierzchnie izotermiczne i dla każdej z nich, znając ich pole
powierzchni Ak o temperaturze przegrody od strony wewnętrznej tsk, przyjmując np.
z normy PN-EN ISO 6946 współczynnik przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni
przegrody hint, obliczyć straty qs (moc strat w W) z zależności (5) [2].
N
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4. Błędy pomiaru temperatury kamerą termowizyjną
Najważniejszymi parametrami, które należy wprowadzić przed pomiarem, są współczynnik
emisyjności obiektu oraz średnia temperatura otaczających obiektów. Wprowadza się
niestety tylko jedną ich wartość, a jej wybór znacząco wpływa na uzyskany pomiar.
Wszystkie rzeczywiste obiekty mają współczynnik emisyjności mniejszy od jedności,
w związku z czym w mierzonym promieniowaniu występuje część promieniowania
odbitego. W przypadku, gdy następuje odbicie obiektu o wysokiej temperaturze (np. ekranu
kotła) lub o niskiej temperaturze (np. nieboskłon) wystąpi zafałszowanie wyniku o ile nie
wprowadzi się temperatury otoczenia, której nie należy utożsamiać z temperaturą
otaczającego powietrza. Na termogramie oraz histogramie pokazanych na rys. 2 widać
z jednej z lewej strony wpływ niskiej temperatury nieboskłonu na pomiar temperatury
płaszcza o niskim współczynniku emisyjności, zaś z prawej nagrzewanie płaszcza
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Efekty te wymagają uważnej analizy
i ograniczenie pozyskiwania danych z termogramów do obszarów, w których wpływ
otoczenia jest minimalny. Także w sytuacji pomiarów wykonywanych na zewnątrz, gdy
„podręcznikowe” wymogi odnośnie pory doby (przed wschodem słońca), warunków
pogodowych (bez opadów, mgły) i stabilności temperatury zewnętrznej są spełnione.

Rys. 2. Termogram i histogramy rurociągów o różnych współczynnikach emisyjności
płaszczy ochronnych
Ww. problem jest większy niż może się wydawać. Dlatego wskazane jest skierować
kamerę nie tylko na obiekt pomiarowy, ale i na to co się może w nim odbić. Pozwoli to być
może uwzględnić problem związany z odbiciami. Także, o ile to możliwe powinno
wykonać się kilka pomiarów z różnych punktów obserwacji, przy zachowaniu zasady
związanej z kątem obserwacji (nie większym od 30). Ale i ten warunek nie zawsze jest
możliwy do spełnienia, gdyż na termogramach obiektów w kształcie walca (rurociągi) tylko
część termogramu wokół jego osi spełnia ten postulat.
Dla kątów obserwacji większych od 30° ciała rzeczywiste nie spełniają w sposób ścisły
prawa Lamberta, odnoszącego się dla ciał doskonale czarnych. Zgodnie z tym prawem
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natężenie promieniowania powierzchni widzianej pod kątem jest niezależne od tego kąta.
Nawet dla materiałów o współczynniku emisyjności zbliżonym do jedności (0,98÷0,99)
zbyt duży kąt obserwacji powoduje pozorne zmniejszenie współczynnika emisyjności
o około 0,1, co skutkuje zaniżeniem wyniku pomiaru temperatury z np. 40 °C do 39 °C. Dla
powierzchni o mniejszym współczynniku emisyjności np. 0,9 to zaniżenie pomiaru
temperatury wyniesie już 2,4 °C [3]. Efekt ten jest widoczny w szczególności dla
rurociągów o małej średnicy. Na termogramie i profilu temperatury pokazanych na rys. 3
obiekt miał na całej powierzchni jednakową temperaturę 43 °C a temperatura otoczenia
była jednorodna i wynosiła 20 °C, a mimo tego wyraźnie widoczne jest obniżenie
temperatury, tym większe im większy kąt obserwacji.

Rys. 3. Zdjęcie rurociągu testowego, jego termogram i profil temperatury
Najczęściej popełnianym błędem jest wprowadzenie nieprawidłowej wartości
współczynnika emisyjności. Nierzadko jest to standardowo ustawiona wartość =0,95.
Należy mieć także ograniczone zaufanie do wartości tabelarycznych, przyjmowanych bez
weryfikacji wyników pomiarów temperatury powierzchni inną metodą. Należy mieć na
uwadze, że w kamerach wprowadza się globalnie jedną wartość  i powinna ona dotyczyć
miejsca, którego temperaturę się mierzy. Współczynnik emisyjności powinien być
każdorazowo wprowadzony w kamerze, o ile nie będzie możliwa późniejsza jego edycja.
Jest to konieczna informacja wpływająca bezpośrednio na uzyskanie wiarygodnych danych
pomiarowych [4].
Metoda praktyczna, która pozwala poprawnie oszacować emisyjność obiektu wymaga
zastosowania stykowego pomiaru temperatury obiektu. W termogramie należy tak zmieniać
wartość współczynnika emisyjności, aby wskazana temperatura była jak najbardziej
zbliżona do uzyskanej metodą stykową. Rysunek 4 (z lewej strony) przedstawia termogram
pompy, ze skorygowanym współczynnikiem =0,87. Z prawej strony widać zdjęcie
pomiaru dokonanego termoparą będącą często dodatkowym wyposażeniem pirometrów.
Dla współczynika =0,95 temperatura na termogramie wynosiłaby 50 C. Nie należy przy
tym zapomnieć o wprowadzeniu temperatury otoczenia (także temperatury powietrza
zewnętrznego, o ile wartość tę wprowadza się w kamerze).
Znane są też inne metody, polegające na wykorzystaniu lub stworzeniu obszaru
zachowującego się jak ciało czarne. Można w tym celu wykorzystać odpowiednio głębokie
otwory [5] lub pokryć lokalnie obiekt czarną matową farbą lub lakierem (łatwo
usuwalnymi) o 1. Korygując współczynnik emisyjności w sąsiedztwie obszarów
imitujących ciało czarne należy doprowadzić do uzyskania takich samych temperatur.
Zadanie to znakomicie ułatwia oprogramowanie niektórych kamer, w którym można
lokalnie definiować obszary o różnych współczynnikach emisyjności.
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Rys. 4. Termogram pompy (z lewej) oraz pomiar stykowy termoparą będącą na
wyposażeniu pirometru (z prawej)
Pomiędzy kamerą termowizyjną a mierzonym obiektem występują czynniki
zakłócające, którymi są powietrze i znajdujące się w nim para wodna i zanieczyszczenia.
Aby je skompensować przed pomiarem należy wprowadzić współczynnik tłumienia
atmosfery (lub transmitancji atmosfery) wraz z odległością oraz wilgotność względną
i temperaturę powietrza. W przypadku odległości nieprzekraczających kilku metrów
pominięcie oddziaływania atmosfery nie prowadzi do powstanie znaczącego dodatkowego
błędu pomiarowego, gdy występują dobre warunki zewnętrzne (brak zapylenia,
umiarkowana lub niska wilgotność powierza).
4. Przykładowe pomiary termowizyjne
Stan izolacji cieplnej można określić porównawczo, dysponując a priori wiedzą o stanie
technicznym obiektu lub obszaru odniesienia i wtedy dokonujemy analizy jakościowej.
W ten sposób można identyfikować wszelkiego rodzaju degradacje izolacji lub też
istniejące mostki termiczne, konstrukcyjne lub powstałe wskutek eksploatacji.
Można też oszacować jednostkowe straty ciepła z powierzchni izolacji i odnieść je do
wartości projektowych. Taka analiza ilościowa wymaga szczególnej staranności
w wykonaniu pomiarów nie tylko kamerą termowizyjną, ale i dodatkowym wyposażeniem.
Bez korekty wyników pomiarów z termogramu, opierając się tylko na pomiarach
wykonanych kamerą termowizyjną, której niepewność pomiaru temperatury przy
spełnieniu wszystkich postulatów, jest nie mniejsza od 2 °C może prowadzić do uzyskania
oszacowań strat ciepła lub współczynnika przenikania obarczonych tak dużym błędem,
że będą one bezużyteczne.
Oszacowanie strat ciepła dokonuje się najczęściej na podstawie histogramów rozkładów
temperatury wzdłuż reprezentatywnych odcinków na zarejestrowanych termogramach bądź
wartości średnich na zaznaczonych obszarach. Oprogramowanie do analizy termogramów
z kamer termowizyjnych pozwala wyznaczać parametry statystyczne tych histogramów lub
obszarów.
Podczas badań termowizyjnych rurociągów zaleca się przeprowadzać pomiary górnej
części płaszcza, gdyż pokryta jest on zanieczyszczeniami oraz jest też zwykle mocniej
utleniona niż dolna, dzięki czemu współczynnik emisyjności jest tam większy,
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co potencjalnie zmniejsza błąd pomiaru w przypadku, gdy otoczenie wpływa na wynik
pomiaru temperatury. W pracy [6] słusznie zauważono, że należy unikać uzyskiwania
z termogramów pomiarów obiektów o niskich współczynnikach emisyjności (szkło, metal).
Jednak trudno oczekiwać spełnienia tego postulatu, gdy analizuje się instalacje
przemysłowe. Zarówno w przestrzeni otwartej jak i w halach występuje często problem
z odbiciami czy to nieboskłonu [7], nagrzewania promieniowaniem słonecznym lub
sąsiadujących instalacji lub konstrukcji. Poniżej przedstawiono kilka charakterystycznych
przykładów.
Temperatura płaszcza rurociągu na pierwszym planie rys. 4 wynosi około 35 C, na
wszystkich trzech histogramach przedstawiających rozkład temperatury w przekroju
poprzecznym rurociągu widać ujemną temperaturę górnej części płaszcza, spowodowaną
odbiciem nieboskłonu o temperaturze -70 C, natomiast w dolnej części następuje
podwyższenie temperatury wskutek odbicia promieniowana słonecznego od podłoża.
Na podstawie takiego termogramu nie tylko trudno jest wykonać obliczenia ilościowe, ale
i wyciągnąć wnioski jakościowe. Z kolei rys. 5 przedstawia termogram rurociągu
o wysokim współczynniku odbicia. Z lewej strony podpory na histogramie Li2 widać, że
w obszarze cienia występuje o ponad 20 C niższa temperatura niż w pozostałych dwóch
przekrojach, co jest spowodowane nagrzaniem osłony termicznej przez promieniowanie
słoneczne. Średnia temperatura nasłonecznionych fragmentów płaszczy rurociągów jest
o około 6 C wyższa.

Rys. 5. Zdjęcie i termogram i histogramy temperatury rurociągu o niskim współczynniku
emisyjności płaszcza podczas słonecznego dnia
Przykład termogramu, na którym widać zarówno mostki termiczne jak i pogorszenie
właściwości izolacji pokazano na rys. 6. Porównując sąsiednie przekroje wyznaczyć można
różnicę temperatur, a na jej podstawie względną zmianę współczynnika przewodzenia.
Lecz problem odbicia, zarówno obiektów o wyższej jak i niższej temperaturze,
występuje także w przestrzeniach zamkniętych [8].

805

Rys. 6. Zdjęcie i termogram i histogramy temperatury rurociągu o wysokim współczynniku
emisyjności płaszcza podczas pochmurnego dnia
Termogramy i histogramy zarówno dla obiektów o stosunkowo niskim współczynniku
emisyjności (=0,5) pokazane na rys. 7 jak i dla wyższego współczynnika emisyjności
(=0,7) pokazane na rys. 8 wskazują, że ich nieuwzględnienie prowadzić będzie do
zawyżenia lub zaniżenie wyników pomiarów temperatury, w zależności od wyboru
przekroju pomiarowego. W obu przypadkach temperatura płaszcza wynosiła około 50 C,
a jak widać na histogramach występują lokalnie kilkudziesięciostopniowe różnice.

Rys. 7. Efekt odbicia termicznego elementów armatury o wysokiej temperaturze w osłonie
izolacji rurociągów parowych
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Rys. 8. Odbicie elementów wysokotemperaturowych (z lewej strony) oraz konstrukcji hali
(z prawej strony) w osłonie termicznej na termogramie
Nieuwzględnienie podczas pomiarów odbicia otoczenia prowadzić może do dużo
większych błędów niż podawana przez producentów kamer termowizyjnych podstawowa
niepewność pomiaru temperatury. W takich przypadkach nie tylko diagnostyka jakościowa,
ale tym bardziej próba wyznaczenia strat ciepła będzie prowadzić do występowania błędów
grubych.
5. Korekta pomiaru termowizyjnego w oparciu o trójwymiarowy model obiektu
Sygnalizowany problem pozornej zmiany współczynnika emisyjności dla większych
kątów obserwacji, próbowano częściowego skompensować dla obiektów typu walec.
W pracy [3] zaproponowano aproksymację opisującą pozorną zmianę współczynnika
emisyjności, a opierając się na prawie Stefana-Boltzmana dokonano korekty pomiaru. Efekt
korekty pokazano na rys. 9. Dla badanego materiału o różnych barwach uzyskano różnice
pomiędzy wartością rzeczywistą a zmierzoną mniejsze niż 0,6 °C, dla kątów obserwacji
dochodzących do 8590.

Rys. 9. Profil temperatury powierzchni walca otrzymany z termogramu i skorygowany
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Uzyskane doświadczenia spowodowały rozpoczęcia prac nad praktycznym
wykorzystaniem możliwości korygowania pomiarów termowizyjnych przez łączenie
pomiaru termowizyjnego z danymi geometrycznymi uzyskanymi ze skanera 3D.
Do pomiarów geometrycznych wykorzystano skaner laserowy Trimble FX, który wykonuje
pomiary odległości metodą przesunięcia fazowego. Pomiar rozkładu temperatury na
powierzchni badanych obiektów był wykonany kamerą VarioCAM Head
z teleobiektywem, pozwalającym, w połączeniu z obrotnicą dwuosiową, na 16-krotne
zwiększenie rozdzielczości termogramu [9]. Metodą tą uzyskano termogramy lepszej
jakości (rys. 10) niż metodami rekonstrukcji obrazów wysokiej rozdzielczości z obrazów
niskorozdzielczych [10].

Rys. 10. Zdjęcie i termogram fragmentu instalacji
Proces nadawania chromatyki punktom w oparciu o mapy rastrowe (termogramy)
wymaga ich orientacji. Odbywa się to przez wskazania tych samych punktów lub linii
charakterystycznych na skanie oraz na termogramie oraz określenie parametrów
optycznych kamery (ogniskowa, kąty widzenia, rozdzielczość, wsp. korekcyjne). Na ich
podstawie ustalana jest orientacja bitmapy termogramu względem obiektu i kamery.
Na rys. 11 przedstawiono chmurę punktów połączoną z informacją (barwą) z termogramu.
W dalszej kolejności planuje się wykorzystanie zaprezentowanych badań do
korygowania termogramów z uwzględnieniem otoczenia o zróżnicowanych temperaturach,
na początku dla obiektów o prostych kształtach typu prostopadłościan, walec, kula.
Korzystając z metod stosowanych w renderingu możliwe jest także uwzględnienie
wzajemnej wymiany energii pomiędzy powierzchniami o różnych temperaturach
i korygowanie termogramów obiektów o złożonych kształtach, podobnie jak ma to miejsce
dla zaawansowanych technik renderowania obrazów, w których występują odbicia.
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Rys. 11. Skan z nałożoną chromatyką z termogramu
6. Podsumowanie
Wykonanie badań z użyciem kamery termowizyjnej i późniejsza interpretacja
uzyskanych termogramów nie jest tak prostą czynnością, jak mogłoby się wydawać.
Uzyskanie poprawnych wyników, pozwalających na ocenę tak jakościową jak i ilościową,
wymaga wiedzy na temat fizycznych podstaw wykorzystywanej techniki pomiarowej.
Pozwala ona skorygować uzyskane pomiary bezpośrednie. Konieczne jest do tego
oprogramowanie narzędziowe dostarczane przez producentów kamer termowizyjnych.
Pozwala ono uwzględnić wpływ warunków otoczenia i skorygować uzyskane wyniki.
Termogramy prezentowane na wyświetlaczach kamer można bezpośrednio wykorzystać
do oceny jakościowej, ale w szczególnych sytuacja przedstawionych w niniejszej pracy też
konieczne jest wykonanie korekty. Wtedy, gdy konieczne jest oszacowanie strat energii,
czy współczynników przenikania ciepła, konieczne jest uwzględnienie wielu dodatkowych
czynników, które należy zmierzyć podczas wykonywania pomiarów (temperatura
i wilgotność powietrza, temperatura otaczających obiektów, występowanie odbić etc.), aby
uzyskać poprawny wynik pomiaru rozkładu temperatury, z jak najmniejszą niepewnością.
Zaproponowano metodę, której wykorzystanie pozwoli poprawić dokładności pomiaru
temperatury metodą termowizyjną.
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