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10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o oknach podczerwieni

Słowo wstępne
„Wiedza przychodzi dzięki zawsze otwartym oczom i pracowitym rękom;
nie ma wiedzy, która nie jest potęgą.”
- Ralph Waldo Emerson 1803-1882
Do Naszych Drogich Klientów:
Moim celem jest, aby niniejsza książka objaśniła cały szereg kluczowych zagadnień, leżących u podstaw
większości pytań o okna podczerwieni - o ich zastosowanie i związane z nimi ograniczenia.
W ostatnich latach obserwuje się wykładniczy wzrost częstości wykorzystania inspekcyjnych okien
podczerwieni w przemyśle. Większość ostatnio uzyskanych certyﬁkatów zbiegła się w
czasie ze wzrostem poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i ograniczania ryzyka.
W awangardzie tego ruchu są takie organizacje jak OSHA, NFPA, CSA, IEEE, ANSI i NETA.
Wykorzystywanie okien podczerwieni do ułatwienia bezpieczniejszej i bardziej wydajnej inspekcji
urządzeń elektrycznych pod napięciem stanowi wyraźny postęp we wszystkich branżach korzystających z
promieniowania podczerwonego. Obecnie producenci rozdzielnic elektrycznych regularnie montują okna
podczerwieni fabrycznie. To z kolei stanowi dla ﬁrm dodatkowy impuls by wyposażać w okna urządzenia
już istniejące.
Wraz z częstszym wykorzystywaniem okien podczerwieni, różnorodność ich zastosowań
będzie zachęcać do stawiania jeszcze szerszej gamy pytań. Jednak większość z nich odnosi
się do kilku zasadniczych pojęć. Prezentuję te zalecenia i dane techniczne nie tylko jako producent,
który ma rozeznanie w kwestiach inżynieryjnych i naukowych związanych z oknami podczerwieni. Dzielę
się także z Państwem swoim praktycznym doświadczeniem, które zdobyłem, pracując przez ponad 15
lat jako specjalista ds. termograﬁi poziomu III. Moja perspektywa użytkownika końcowego sprawia, że
ﬁrma IRISS jest unikatowa w branży, a nasza koncentracja na tej perspektywie znajduje odzwierciedlenie
we wszystkich naszych projektach i w rozwoju wszystkich produktów. Nasza ﬁrma, nasze produkty i ten
przewodnik opierają się na praktycznym i rzeczywistym doświadczeniu, wynikającym z wkładu klientów i
personelu oraz niezliczonych godzin spędzonych na własnym opracowywaniu skutecznych metod
zastosowania okien podczerwieni dla ﬁrm na całym świecie.
Jestem dumny, że dzięki ﬁrmie IRISS termograﬁa staje się bardziej bezpieczna i precyzyjna. Z samej
swojej natury produkty IRISS są po prostu „zaprojektowane jako bezpieczniejsze”.

Martin Robinson
specjalista ds. termograﬁi poziomu III
Prezes i Główny Inżynier
IRISS, Inc.
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Rozdział 1
Co to jest inspekcyjne okno podczerwieni?
Okno takie jest używane do rozdzielania środowisk o różnym ciśnieniu lub temperaturze,
równocześnie umożliwiając energii o określonej długości fali elektromagnetycznej przenikanie
między tymi środowiskami.
Okno podczerwieni (nazywane także okienkiem termograﬁcznym, wziernikiem, szkłem przeziernikowym,
portem lub kratką) to ogólne pojęcie wykorzystywane do opisania punktu inspekcji, umożliwiającego
przenikanie promieniowania podczerwonego do środowiska zewnętrznego. W uproszczeniu,okno podczerwieni jest punktem zbierania danych przez kamerę termowizyjną. Wszystkie okna podczerwieni
muszą spełniać wymogi dotyczące wytrzymałości, sztywności i wpływu na środowisko zgodne z wymogami
urządzenia, w którym zostały zamontowane. Muszą być także kompatybilne ze sprzętem
termowizyjnym będącym w użyciu.
Niektóre okna podczerwieni są po prostu złożone z obudowy z otwartym środkiem i zamykanej pokrywy.
W typowym przypadku okno podczerwieni będzie zawierać kratkę lub element optyczny. Konstrukcja,
rozmiar i wykorzystany materiał wynikają z takich aspektów jak docelowe pole widzenia, kompatybilność
soczewki kamery, zamierzone środowisko eksploatacji, wymogi dotyczące uszczelnienia i warunki
zapewnienia bezpieczeństwa.

Klasyﬁkacja okien podczerwieni
Wzierniki
Wziernik to okno podczerwieni z soczewką zamocowaną
w obudowie. Ponieważ soczewki tworzą uszczelnienie
między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym,
specjalista ds. termograﬁi nie jest bezpośrednio narażony
na kontakt z podzespołami pod napięciem („zamkniętymi”
i „strzeżonymi” zgodnie z normą NFPA
70E/CSA Z462 - na temat tej normy zob. rozdział 8).
Zwykle oznacza to, że nie są wymagane podwyższone
środki ochrony indywidualnej (Personal Protective Equipment - PPE).
Kratki inspekcyjne
Kratka inspekcyjna to okno podczerwieni zawierające
kratkę lub „siatkę” w miejscu litego elementu optyki.
Kratki są używane przede wszystkim w zastosowaniach
mechanicznych do osłon maszynowych lub w
przypadkach, kiedy operatorzy chcą dokonać inspekcji w
podczerwieni i ultradźwiękach z jednego punktu dostępu.
Jak wskazuje sama nazwa, po otwarciu pokrywy okna kratka nie zachowuje
nie zachowuje stopnia ochrony zgodnego z IP65/NEMA 4;
zamiast tego występuje w niej wiele małych otworów,
których rzeznaczeniem jest uniemożliwienie przekroczenia
płaszczyzny szafki rozdzielni przez palce i narzędzia. Ważna
jest tutaj świadomość, że kratka nie zapewnia stanu zamkniętego urządzenia elektrycznego, ponieważ
umożliwia ona zmianę środowiska dla podzespołów będących pod napięciem. W związku z tym nie
zachowałyby one stanu „zamkniętego” zgodnie z normą NFPA 70E/CSA Z462, powodując konieczność
zastosowania podwyższonego poziomu środków ochrony indywidualnej (PPE).
1 | iriss.com
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Porty inspekcyjne
Porty inspekcyjne podczerwieni zwykle mają
średnicę nieprzekraczającą 15 mm (IP2X). Otwory
mogą zawierać specjalne soczewki lub adaptery.
Mogą być otwarte (jak w przypadku kratek) lub
zamknięte soczewką (jak w przypadku
wzierników). Ważne, aby specjalista ds. termograﬁi
wiedział, czy port jest otwarty, czy zamknięty –
będzie świadczyć to o tym, czy urządzenie
elektryczne jest w stanie „zamkniętym” i
„strzeżonym”, co zadecyduje o zastosowaniu
odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
Rozwiązania indywidualne
Określone przypadki mogą wymagać
indywidualnego rozwiązania: czasem metalowe
okładziny uniemożliwiają dostęp do złączy szyn,
a czasem połączenia wielokrotne umieszczone są tuż za panelem bezpieczników z zasłoniętymi częściami pod
napięciem. W przypadkach takich standardowe okna podczerwieni mogą być niepraktyczne; może się też
zdarzyć, że ich użycie będzie nieuzasadnione ekonomicznie. W zależności od sytuacji, możliwe
jest zaprojektowanie specjalnych okien, które umożliwiają inspekcję w przypadkach, gdzie dotąd nie
było to możliwe ze względu na duże zagrożenie wypadkowe (uwaga: w podejmowanie decyzji dotyczących
rozwiązań indywidualnych należy zawsze włączyć wewnętrznych inspektorów ds. bezpieczeństwa).
Projektowane parametry środowiskowe
Stopień ochrony decyduje o przydatności danego podzespołu do
stosowania w środowisku wilgotnym lub zapylonym. Dwie podstawowe normy określające stopień ochrony,
które mają zastosowanie do podzespołów elektrycznych to normy dotyczące stopnia ochrony (IP) i normy
National Electrical Manufacturers Association (NEMA). Normy dotyczące stopnia ochrony omówiono
bardziej szczegółowo w Rozdziale 7.
Standardową praktyką przy montażu okna podczerwieni jest upewnienie się, że projektowana wartość IP/
NEMA dla okna jest równa lub wyższa niż dla obudowy urządzenia, które chcemy zmodernizować.

Podsumowanie
1. „Okno podczerwieni” to pojęcie rodzajowe - dostępnych jest kilka różnych kategorii okien
podczerwieni, a każda z nich odpowiada na inne potrzeby.
2. Czy po zamontowaniu w urządzeniu elektrycznym pod napięciem okno zapewni stan „zamknięty”
i „strzeżony” dla obudowy szafy? Czy otwarcie okna powoduje mieszanie się środowiska
zewnętrznego i wewnętrznego, anulując stan „zamknięty”?
3. Wymogi dotyczące środków ochrony indywidualnej mogą się drastycznie zmieniać zależnie od rodzaju
zastosowanego okna podczerwieni.
4. Należy zawsze uzyskiwać i dokumentować odpowiednie zatwierdzenia wszelkich modyﬁkacji
niefabrycznych.
5. Należy uwzględnić wartości znamionowe podane na rozdzielnicy. Nigdy nie należy montować
okna podczerwieni o parametrach niższych od parametrów oryginalnej obudowy.
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Rozdział 2
Materiały soczewek okien podczerwieni
Istnieją liczne rodzaje materiałów soczewek, które mogą być stosowane w oknach podczerwieni.
O konkretnym wyborze decydują zwykle: zastosowanie, środowisko operacyjne, zakres przepuszczalności
i względy kosztowe. Na przykład w średniofalowych zastosowaniach badawczo-rozwojowych o wysokich
wymogach w zakresie temperatury otoczenia mogą zostać wykorzystane materiały, które byłyby
nieodpowiednie do zastosowań przemysłowych w monitorowaniu stanu długofalowego.
Tabela 1 przedstawia częściową listę dostępnych materiałów, ale nie wszystkie z nich są odpowiednie do
stosowania jako soczewki okien podczerwieni:
Zakres przepuszczalności dla różnych materiałów przepuszczalnych dla podczerwieni
(typowy materiał, typowa grubość)
AMTIR-1
siarczek arsenu
ﬂuorek baru
tellurek kadmu
ﬂuorek wapnia
szkło kwarcowe
arsenek galu
german
polimer IR
KRS-5
ﬂuorek ołowiu
ﬂuorek litu
ﬂuorek magnezu (mono)
tlenek magnezu
szaﬁr
chlorek sodu
krzem
bromojodek talowy
selenek cynku
siarczek cynku
światło widzialne
promieniowanie średnio- (krótko-) falowe
promieniowanie długofalowe

długość fali (mikrony)

Tabela 1: Materiały wykorzystywane w przemyśle podczerwieni

Jaki jest najlepszy materiał na okno podczerwieni?
German i selenek cynku cechują się jedną z najlepszych przepuszczalności dla szerokiego spektrum światła
podczerwonego spośród wszystkich dostępnych substancji. Szaﬁr cechuje się wysoką przepuszczalnością
w zakresie fal średnich (czasem określanych jako „fale krótkie”). Cechuje go niewiarygodna trwałość,
ale jest nieprzepuszczalny dla fal długich. Nie ma łatwej i ostatecznej odpowiedzi na to pytanie,
ponieważ wszystko zależy od zastosowania. Reasumując, specjaliści ds. termograﬁi muszą starannie
rozważyć zamierzone przeznaczenie okna podczerwieni i środowisko operacyjne - montaż okien, które nie
- są
odpowiednie do zamierzonego otoczenia może się okazać bardzo kosztownym doświadczeniem.

Czy wytrzymałość ma znaczenie?
Czy okna będą obsługiwane przez naukowców, którzy będą mieli do czynienia z elementami optyki w -rodzaju
kruchych soczewek? A może będą zamontowane na panelach elektrycznych, które będą okresowo
zdejmowane i kładzione na betonową posadzkę podczas prac konserwacyjnych?
Oddziaływania mechaniczne mogą powodować pękanie większości kryształowych elementów optyki lub
degradację struktury krystalicznej, zwiększając refrakcję i zmniejszając ich przepuszczalność. Oddziaływania
te mogą przyjmować formę gwałtownych upadków, elementy mogą być narażone na hałas o
wysokiej częstotliwości, drgania harmoniczne, a nawet na wibracje otoczenia. Brak wytrzymałości
na oddziaływania mechaniczne jest jednym z ważnych powodów, dla których większość kryształów jest
uważana za nieodpowiednie do zastosowań przemysłowych i w niekontrolowanych środowiskach.
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Długość fali
(µm)

Materiał

Symbol chemiczny

fuorek wapnia

CaF2

0,13 - 10

Odbicie (dwie
powierzchnie)

Twardość
Knoopa

Rozpuszczalny
w H20

5%

158

Tak

szaﬁr

Al203

0,15 - 5,5

14%

2000

Nie

polimer IR

nd.

0,15 - 22

21%

nd.

Nie

german

Ge

1,8 - 23

53%

780

Nie

selenek cynku

ZnSe

0,5 - 22

29%

120

Nie

fuorek baru

BaF2

0,15 - 12,7

7%

82

Tak

Tabela 2: Materiały powszechnie używane w produkcji okien podczerwieni

Czym są czynniki środowiskowe?
Czy okna będą używane w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym, montowane w środowisku fabrycznym czy w stacji transformatorowej na wolnym powietrzu?
Każdy materiał ma swoje słabości. Polimery nie byłyby odpowiednie do zastosowania w piecu do
wypalania. Podobnie, wiele kryształów, na przykład kryształy ﬂuorków, są rozpuszczalne w wodzie
i higroskopijne, nawet jeśli zostaną pokryte warstwami ochronnymi. Ponieważ nie mogą one utrzymać
stabilnej transmisji w przypadku narażenia na wilgoć lub dużą wilgotność powietrza, kryształy te nie nadają
się do wykorzystania w większości zastosowań przemysłowych. Przed wybraniem materiału soczewek okna
podczerwieni należy dokładnie przeanalizować środowisko operacyjne.

Stabilność optyki kryształowej
Tradycyjnie, najbardziej powszechnie używanymi materiałami w soczewkach okien podczerwieni były
kryształy ﬂuorków (ﬂuorek wapnia - CaF2 i ﬂuorek baru - BaF2). Jednak, kiedy ﬂuorek baru został
sklasyﬁkowany jako karcynogen, główną opcją stał się CaF2.
Jak wynika z tabeli 2, zarówno BaF2 jak i CaF2 są substancjami higroskopijnymi. Od dawna standardową praktyką
było wydłużanie żywotności tych materiałów przez pokrywanie ich powłokami ochronnymi w celu spowolnienia nieuniknionego obniżenia transmisyjności spowodowanego absorpcją wilgoci. Choć powłoka taka spowalnia degradację
kryształu, nie jest jednak możliwe całkowite jego uszczelnienie. Degradacja jest dodatkowo przyspieszana przez
specjalistów ds. termograﬁi, którzy czyszcząc powlekane
soczewki odsłaniają powierzchnię kryształu. Im większe jest
narażenie na wilgoć, tym szybciej zmniejsza się transmisyjność kryształu. Stabilność transmisji została omówiona
bardziej szczegółowo w Rozdziale 3.
Wszyscy producenci okien kryształowych określają
minimalną grubość dla danej średnicy okna, wyliczając
wskaźnik wytrzymałości na zginanie. Matematyczną zależność
wyrażono we wzorze 1.

Copyright ©2009 Iriss, inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

wskaźnik wytrzymałości
na zginanie
G = 1.048

Δp x d

Wx
gdzie:
G - grubość (mm)
d - średnica bez wzmocnienia (mm)
Δp - różnica ciśnień (atm)
Wx - wskaźnik wytrzymałości (atm)
Wzór 1.
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Nie potrzeba jednak żadnego wzoru, aby zrozumieć tę
zależność. Jeśli kiedykolwiek złamałeś patyk na swoim
kolanie, to wiesz, że znacznie łatwiej złamać długi patyk niż
jego krótki odcinek. Podobnie jest z kryształami - im większy
jest kryształ, tym bardziej staje się kruchy, jeśli nie wzrasta
jego grubość. Trzeba jednak pamiętać, że wzrost grubości
materiałów będzie zmniejszać ich przepuszczalność i
wpływać na odczyty temperatury (więcej szczegółów - zob.
rozdział 3.)

BaF2
CaF2
ZnSe
Ge
szaﬁr

265
360
545
715
4420

Tabela 3.

Grubość (mm)

Na poniższym wykresie zilustrowano minimalną grubość,
jaką musi mieć kryształ ﬂuorku wapnia, aby wytrzymać dany
poziom ciśnienia.

Wskaźnik wytrzymałości na zginanie
w (atm) dla kryształów najczęściej
stosowanych w oknach podczerwieni:

Rysunek 1: Obliczanie grubości soczewki dla ﬂuorku wapnia przy różnych średnicach

Jak ilustruje rys. 1, jeśli CaF2 ma wytrzymać ciśnienie 14,7 psi (1 atm), to grubość minimalna
wymagana dla kryształu o średnicy 2 cali wynosi 2,8 mm; kryształ o średnicy 3 cali powinien
mieć grubość 4,2 mm, a kryształ o średnicy 4 cali powinien mieć grubość 5,6 mm. Warto przy tym
zauważyć, że rozdzielnica odporna na działanie łuku elektrycznego jest w typowych przypadkach ustawiana
w taki sposób, że odpowietrzniki komory otwierają się przy ciśnieniu wynoszącym zaledwie 25 psi, aby
przekierować siłę podmuchu od paneli, przy których pracownicy będą mieć kontakt z urządzeniem. Przy
ciśnieniu o wartości 25 psi (minimalna siła, wywierana na element optyki okna kryształowego w czasie
incydentu z łukiem elektrycznym) dwucalowy kryształ musiałby mieć 3,7 mm grubości, trzycalowy kryształ
musiałby mieć co najmniej 5,5 mm grubości, a czterocalowy kryształ wymagałby grubości nie mniejszej niż
7,3 mm, aby zachować integralność. Cieńszy ﬂuorek wapnia zostałby rozbity. Niestety, żadne okna
podczerwieni nawet nie zbliżają się do tej grubości. W związku z tym wszelkie oświadczenia producentów,
że ich kryształy wytrzymują skutki łuku, odnoszą się wyłącznie do nienaruszalności okna z
zamkniętą pokrywą, a nie mają (i nie mogą mieć) zastosowania do kruchego kryształu.
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Materiały polimerowe na soczewki
W ostatnich latach nastąpił wzrost wykorzystania polimerów przepuszczalnych jako materiału
soczewek z powodu cechującej je wytrzymałości i trwałości. Te materiały pozostają odporne na
oddziaływania mechaniczne i nie zmniejsza się ich przepuszczalność. Są trwałe: obojętne na
działanie wilgoci, wilgotności, wody morskiej oraz szerokiego spektrum kwasów i zasad - krótko mówiąc,
świetnie wytrzymują trudy środowiska przemysłowego.
Polimery są także wyjątkowo elastyczne. Ze względu na swoją ciągliwość
będą one raczej pochłaniać uderzenia, a nie rozpadać się. W przypadku wzmocnienia kratkami o specjalnej
konstrukcji element optyki może wytrzymać stałe obciążenie. W efekcie jedynym elementem optyki
okna podczerwieni przepuszczalnym dla długofalowej podczerwieni, który może pozytywnie przejść
standardowe branżowe testy udarności (jak zostanie to omówione w rozdziale 7) jest soczewka ze
wzmocnionego kratką polimeru.
Soczewka ze wzmocnionego kratką polimeru może zachować stałą grubość niezależnie od średnicy okna,
ponieważ komórki kratki zachowują stałą średnicę. Stała grubość soczewki
oznacza stałą przepuszczalność - niezależnie od wielkości okna.
Jedynymi zastosowaniami nieodpowiednimi dla soczewek polimerowych są takie, w których
oczekiwana temperatura otoczenia (nie temperatura celu pomiarów) przekracza 200°C (392°F). Podobnie
jak wszystkie inne materiały polimerowe stosowane w rozdzielnicach, okna polimerowe muszą spełniać
surowe wymogi dotyczące palności i udarności, opisane w normie UL94. Brane są tutaj pod uwagę:
• rozmiar i grubość elementu
• odległość od nieizolowanych części pod napięciem
• zapłon gorącym drutem
• zapłon łukiem wysokiego napięcia
• szybkość propagacji łuku wysokiego napięcia

Podsumowanie
1. R óżne materiały mogą odmiennie reagować na wilgoć, parę wodną, chemikalia i
oddziały wania mechaniczne.
2. Specjaliści ds. termograﬁi muszą w pełni uwzględnić czynniki środowiskowe i warunki operacyjne,
aby zawsze uzyskiwać precyzyjne odczyty.
3. Soczewki okien podczerwieni są oferowane w szerokim przedziale przepuszczalności.
4. Soczewki okien podczerwieni są oferowane w szerokim przedziale wytrzymałości
mechanicznej.
5. Okno podczerwieni powinno być funkcjonalne przez cały okres eksploatacji panelu, do którego
zostało przymocowane. Należy upewnić się, że gwarancja odnosi się nie tylko do wykonania
obudowy okna, ale także do trwałości i stabilności soczewki w zalecanym środowisku pracy.
Firma IRISS oferuje bezwarunkową dożywotnią gwarancję na wszystkie swoje
okna klasy przemysłowej.
6. Należy zasięgać porady producentów okien podczerwieni lub dostawców przed
podjęciem decyzji dotyczącej materiału, który najlepiej pasuje do danego zastosowania.
7. Należy rozważyć możliwość współpracy ze sprzedawcą, który może dostarczać okna podczerwieni
wykonywane z różnych materiałów, a nie z dostawcą produktu o „rozmiarze uniwersalnym”.
W przypadku szerokiej gamy dostępnych elementów optyki okna bardziej prawdopodobne
będzie uwzględnienie w szelkich specjalnych warunków danego zastosowania przy najbardziej
odpo wiednim rozwiązaniu.
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Rozdział 3
Znaczenie emisyjności w termograﬁi urządzeń elektrycznych
Typowa fabryka jest pełna urządzeń wymagających okresowej inspekcji w podczerwieni. Każdy specjalista ds.
termograﬁi wie, że trudność polega na uzyskaniu precyzyjnego wskazania stanu urządzenia.
Prawidłowe skompensowanie różnych wartości emisyjności wszystkich podzespołów jakie można napotkać w
fabryce jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem umożliwiającym dokonywanie precyzyjnych i
merytorycznie istotnych inspekcji. Nawet drobne błędy w kompensacji emisyjności mogą prowadzić do
znacznych błędów w obliczeniach temperatury i ΔT (różnic w temperaturze). Dobrym przykładem są szafy
elektryczne ze względu na to, że mogą zawierać materiały o emisyjności od 0,07 do 0,95.
Teoretyczne podstawy termograﬁi
Spektrum elektromagnetyczne stanowi ciągłość złożoną z promieniowania kosmicznego, promieniowania
gamma, promieniowania rentgenowskiego, światła ultraﬁoletowego, światła widzialnego, promieniowania
podczerwonego, mikrofal i fal radiowych (w kolejności zgodnej ze wzrostem długości fali i spadkiem mocy).
Podczerwień jest częścią tego spektrum, zawierającą się w przedziale długości fali od 0,75 µm do 1000 µm,
począwszy niemal od granicy zdolności widzenia ludzkiego oka.
Wszystkie obiekty o temperaturze powyżej zera absolutnego emitują promieniowanie podczerwone.
W miarę nagrzewania się obiektu natężenie emitowanego promieniowania rośnie wykładniczo (prawo
Stefana-Boltzmanna), a szczytowe promieniowanie przesuwa się do coraz krótszych długości fali (prawo
Plancka), aż do zakresu światła widzialnego. Z tego powodu gorący palnik będzie się jarzyć na czerwono
(„żarzenie”) po nagrzaniu do około 500°C (923°F).
Spektrum elektromagnetyczne

Promieniowanie gamma

UV

kBTR Energia cieplna w temperaturze pokojowej

podczerwień

promieniowanie rentgenowskie światło widzialne

fale radiowe

dźwięk

mikrofale

Rysunek 2.

Współczesne rejestratory obrazów radiometrycznych w podczerwieni potraﬁą „zobaczyć” i obliczyć promieniowanie emitowane przez obiekt docelowy. Istnieją tylko trzy źródła tego promieniowania: może być
ono odbijane z innych źródeł, może być transmitowane przez obiekt ze źródła znajdującego się za nim albo
promieniowanie może być emitowane przez ten obiekt.
Prawo promieniowania Kirchhoffa
Prawo promieniowania Kirchhoffa mówi nam, że wyrażona w watach suma promieniowania opuszczającego
powierzchnię wynosi 1. Moc emitowana + moc transmitowana + moc odbijana = 1 (lub ԑ + Ʈ + p=1).
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W związku z tym energia emitowana, energia odbijana i energia przesyłana są jedynymi możliwymi
źródłami energii promieniowania podczerwonego, pochodzącymi z obiektu docelowego. Ilustrację prawa
Kirchhoffa pokazano na rys. 3.
W związku z tym energia emitowana, energia odbijana i energia przesyłana są jedynymi możliwymi
Idealnym emiterem jest ciało doskonale czarne. Emituje ono 100% energii,
którą pochłania. Ponieważ zgodnie z deﬁnicją nie występuje w tym przypadku żadne odbicie ani
przepuszczalność, wartość emisyjności ciała doskonale czarnego wynosi 1. W przypadku obiektów
występujących w świecie rzeczywistym („ciał rzeczywistych”) emisyjność jest wyrażana jako
stosunek energii promieniowania emitowanego przez ten obiekt do energii, jaką emitowałoby ciało dosko nale czarne o tej samej temperaturze. Rys. 4. i 5. wyraźnie pokazują różnicę między temperaturą
rzeczywistą i pozorną. Jest to ta sama patelnia: jedna strona jest wykonana z aluminium, a druga pokryta
warstwą teﬂonu. Powłoka teﬂonowa ma znacznie wyższą wartość emisyjności.

Prawo Kirchhoffa
ε+τ+ρ=1
Transmitowane

Odbijane

Emitowane

Rysunek 3.

Quiz: Która strona patelni jest z teﬂonu?

Rysunek 4.
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T
Temperatura

Wykres na rys. 6. pokazuje, jak
negatywny wpływ na
wyznaczanie temperatury może mieć
ustawienie zbyt wysokiej wartości
emisyjności w kamerze. W tym przykładzie
emisyjność celu wynosi 0,50: wykres
pokazuje temperaturę pozorną przy
zmniejszeniu ustawienia emisyjności
w kamerze z 1,0 do 0,50. Kiedy
emisyjność jest prawidłowo skompensowana, temperatura rzeczywista okazuje
się mieć wartość wyższą o 12,2°.

Wielkość błędu
Jednym z najbardziej błędnie
rozumianych zagadnień
Emisyjność
termograﬁi jest ocena poziomu, w jakim
Rysunek 6.
błędy w ustawieniach emisyjności
(i błędy w kompensacji przepuszczalności okna) wpływają na precyzję odczytu temperatury i ΔT (różnicy
temperatur). Jak wynika z prawa Stefana-Boltzmanna (wzór 2.), energia emitowana
przez powierzchnię docelową jest wykładniczo powiązana z temperaturą bezwzględną tej powierzchni.
W związku z tym, wraz ze wzrostem
temperatury, energia promieniowania rośnie
proporcjonalnie do temperatury bezwzględnej
podniesionej do czwartej potęgi.
Nieprawidłowe ustawienia kamery,
na przykład w zakresie poziomów emisyjności
celów czy przepuszczalności okna podczerwieni,
będą skutkować błędnymi odczytami
temperatury. Co więcej, ponieważ jest to
powiązanie wykładnicze, błąd ten będzie nasilać
się wraz ze wzrostem temperatury podzespołu.
Należy uwzględnić wpływ na porównania
ΔT, które są ze swojej natury porównaniami
różnych temperatur. Uzyskane obliczenia bywają
radykalnie niedoszacowane, co może łatwo
prowadzić do błędnej diagnozy.

Prawo Stefana-Boltzmanna
W = εσΤ4
Gdzie:
W = całkowita moc promieniowania w W/m2
= emisyjność (bezjednostkowa)
σ = stała Stefana-Boltzmanna
(5,67X10 -8 W/M.2 K4)
T 4 = temperatura bezwzględna w stopniach
Kelvina
Wzór 2.

Standaryzacja emisyjności
Dla niektórych podzespołów, wyznaczenie prawidłowej wartości emisyjności może być trudne.
W przypadku silnie wypolerowanego elementu, na przykład szyny, rzeczywista emisyjność może być tak
niska, że pomiar temperatury stanie się niemożliwy. Zdecydowanie zaleca się, aby specjaliści
ds. termograﬁi poznali własności celów pomiaru. Po zidentyﬁkowaniu powierzchni należy je przykryć
powłoką o dużej przepuszczalności, aby wszystkie cele miały ustandaryzowaną emisyjność. Specjaliści ds.
termograﬁi mogą nakładać taśmę elektryczną, lakier wysokotemperaturowy (np. lakier do kratek) lub
etykiety o dużej emisyjności (np. etykiety IR-ID ﬁrmy IRISS). Kiedy wszystkie cele będą mieć jednakową
emisyjność, zminimalizowane zostaną problemy z odbiciem i poważnie zmniejszone zostaną błędy
pomiarowe wynikające z odbitej energii otoczenia. Cele o wysokiej emisyjności i zmiennych kształtach
także mogą stanowić przydatny punkt odniesienia - zarówno dla specjalisty ds. termograﬁi, jak i dla technika
dokonującego naprawy.
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Rysunek 7.

Rysunek 8.

Termogram wnętrza rozdzielnicy na rys. 7. wydaje się wskazywać na dużą zmienność
temperatury. W rzeczywistości jest to nowa rozdzielnica, w
której nie wzbudzano jeszcze napięcia. Wszystkie różnice w zacienieniu termogramu są spowodowane przez
problemy z odbiciem. Fotograﬁa cyfrowa (rys. 8.) pokazuje, że specjalista ds. termograﬁi umieścił kawałek
taśmy elektrycznej wokół jednego obszaru pręta szyny. Taśma na termogramie pokazuje rzeczywistą
temperaturę szyny odbijającej promieniowanie. Wniosek: fotograﬁa jest może warta tysiąca słów, ale
termogram nie jest wart papieru, na którym został wydrukowany, jeśli emisyjność nie jest ustandaryzowana
(lub znana).

Podsumowanie
1. Emisyjność jest jedną z najważniejszych zmiennych, jakie musi rozumieć specjalista ds. termograﬁi.
2. Jeśli jest to tylko możliwe, należy poznać emisyjność swojego celu i skompensować ją przez
odpowiednie ustawienia emisyjności w kamerze.
3. Nieprawidłowe ustawienia emisyjności mogą istotnie wpływać na precyzję danych jakościowych i
ilościowych (termogramy i obliczenia temperatury).
4. Stosowanie wartości emisyjności, która jest wyższa od rzeczywistej emisyjności celu będzie
skutkować błędami pomiarowymi wskazującymi na temperaturę niższą niż w rzeczywistości.
5. Błędy emisyjności nie są liniowe, ale wykładnicze z natury (prawo Stefana-Boltzmanna).
Wykładnicza natura błędu oznacza także, że wartości ΔT (różnice w temperaturze) mogą także w
dużej mierze wynikać z błędów.
6. Przy montowaniu okien podczerwieni istotne jest, by standaryzować emisyjność celów przy
otwartej (i z założenia pozbawionej napięcia) rozdzielnicy.
7. Powszechnie stosowane powłoki powierzchni docelowych to: lakier do kratek, taśma elektryczna i
etykiety IRISS IR-ID.

Odpowiedź na pytanie quizu:

Strona z teﬂonem została pokazana na rys. 4. Rys. 5. prezentuje
stronę aluminium, która wygląda na chłodniejszą od
powierzchni pokazanej na rys. 4., ponieważ posiada niższą
emisyjność.
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Rozdział 4
Poznaj współczynnik transmisji swojego okna podczerwieni
Specjaliści utrzymania ruchu mogą używać kamer podczerwieni do uzyskiwania obrazów jakościowych
(tylko obraz) i ilościowych (pomiar temperatury). Aby zapewnić precyzję obrazów ilościowych, istotne jest
zrozumienie, jakie inne zmienne w środowisku zewnętrznym mogą być przyczyną ewentualnych błędów
pomiarowych.
Poza odbiciem i emisyjnością, także odległość, wilgotność powietrza i kąt nachylenia kamery mogą mieć
znaczny wpływ na zapewnienie dokładnego pomiaru temperatury. Dodatkowo w przypadku używania okien
podczerwieni nieprawidłowa kompensacja transmisyjności okna może znacznie (nawet w 30% i więcej)
wpływać na określenie temperatury i ΔT.
Okna podczerwieni stały się standardowym sposobem na ułatwianie w branży elektrycznej inspekcji w
podczerwieni, równocześnie zwiększając bezpieczeństwo i wydajność samego procesu pomiarowego.
Elementy optyczne okna mogą być wykonane z wielu różnych materiałów, ale generalnie należą do jednej z
dwóch kategorii: kryształów lub polimerów. Istotne jest, by specjalista ds. termograﬁi znał współczynnik
transmisji wykorzystywanego okna. Niektóre okna kryształowe, które wyglądają podobnie, mogą
być w rzeczywistości wykonane z różnych materiałów, a w związku z tym przepuszczalność dwóch pozornie
podobnych okien może być bardzo różna. Nawet ten sam kryształ od tego samego producenta
może być cięty na różne grubości. Powstałe w ten sposób różnice mogą spowodować, że grubszy kryształ
będzie mieć mniejszą przepuszczalność niż cieńsze soczewki z tego samego materiału.
Rys 9. demonstruje stopień, w jakim może się zmieniać przepuszczalność różnych materiałów
w całym spektrum podczerwieni. Warto zwrócić uwagę, że niektóre materiały (np. szaﬁr - Al2O3)
będą nieodpowiednie do zastosowania z kamerą pracującą w zakresie dalekiej podczerwieni. Inne
materiały (takie jak selenek cynku ZnSe) doskonale nadają się do stosowania zarówno w obszarze
średniej jak i dalekiej podczerwieni. Jest to także przyczyna wyższej ceny tych materiałów.

Transmisja w %

Przepuszczalność materiału

Długość fali w mikrometrach

Rysunek 9.
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Biorąc pod uwagę różnice w transmisyjności zależne od długości fali, konieczne jest określenie
przepuszczalności dla danej długości fali. Nasze badanie wykazuje, że odpowiednia długość fali dla
celów inspekcji prewencyjnej wynosi około 9μm w paśmie dalekiej podczerwieni i około 4μm
w paśmie średniej i bliskiej podczerwieni.
By zapewnić dokładny pomiar temperatury nieistotne jest rozstrzygnięcie, czy współczynnik
przepuszczalności okna wynosi 90%, 50% lub inną wartość pośrednią. Istotne jest, aby specjalista ds.
termograﬁi znał dokładną wartość transmisji. Kiedy specjalista ds. termograﬁi wprowadzi prawidłowy
współczynnik do kamery lub oprogramowania, ostateczne wyliczenie temperatury będzie dokładne i
wiarygodne. Jeśli jednak nie zna on rzeczywistej przepuszczalności albo nie dostosowuje się do niej - błędy
mogą być istotne.
Prawo Kirchhoffa i okna podczerwieni
Zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale 3, prawo Kirchhoffa mówi nam, że na wartość całkowitą
promieniowania podczerwonego, odbieranego przez kamerę, składa się w rzeczywistości
promieniowanie emitowane, odbijane i transmitowane przez obiekt. Biorąc to pod uwagę, należy
stwierdzić, że idealnym oknem byłoby takie, które umożliwia 100% przepuszczalność, czyli wykazuje zerową
stratę z powodu emisji i odbicia. W celu maksymalizacji przepuszczalności oraz minimalizacji wartości emisji
i odbicia producenci starannie wybierają materiały optyczne i powłoki okien pod kątem ich parametrów w
określonym paśmie długości fal lub w ich pełnym spektrum. Niestety, jak pokazuje rys. 9., przy obecnie
dostępnych materiałach 99% to najwyższa dostępna przepuszczalność (powlekany ZnSe w długofalowej
części spektrum).

Temperatura

Rys.10 pokazuje, jaki może być negatywny wpływ na wyliczane temperatury, kiedy specjalista ds.
termograﬁi nieprawidłowo kompensuje współczynik transmisji. W tym przykładzie współczynnik transmisji
okna podczerwieni wynosi 0,50. Tablica pokazuje temperaturę pozorną w przypadku zmiany
ustawień współczynnika transmisji w kamerze z 1,0 do 0,50. Wykazano, że w przypadku prawidłowego
skompensowania transmisji temperatura pomiaru jest o 11,8° wyższa: bardzo podobnie do efektu
kompensacji emisyjności omówionego w rozdziale 3.

Transmisja w %

Rysunek 10.
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Wszystkie soczewki okna odﬁltrują lub
wytłumią dawkę promieniowania, która ostatecznie
dotrze do rejestratora obrazów. Jak wykazuje nasze
badanie, w przypadku okien z ﬂuorku wapnia takie
osłabienie powoduje obniżenie temperatury o
około 5% na każdy milimetr grubości okna
(temperatury w przedziale od 60° do 120°C).
Ponadto, odchylenie kamery o 30° w jedną ze
stron od ustawienia prostopadłego obniża
temperaturę o dodatkowe 2-3%.
Kompensacja przepuszczalności
Prostym sposobem na sprawdzenie transmisji jest
„test ﬁliżanki kawy” (zob. tabelę obok). Po wyznacze
niu prawidłowej transmisji danego okna należy
zanotować wartość tego parametru i odpowiednio
skorygować współczynnik transmisji w kamerze (lub
ustawienia emisyjności) za każdym razem, kiedy
okno jest wykorzystywane do inspekcji.
Część kamer podczerwieni jest pozbawiona
możliwości bezpośredniego kompensowania
strat transmisji spowodowanych przez z okna
podczerwieni, ale prawie wszystkie pakiety
oprogramowania dają taką możliwość. Aby dokonać
szybkiej korekty należy po prostu pomnożyć
współczynnik transmisji przez wartość emisyjności
docelowej, aby uzyskać „wyliczoną wartość
emisyjności” i dostosować ustawienia emisyjności
kamery do tej wartości. Przykładowo, okno podczerwieni o przepuszczalności 0,55 i cel o emisyjności
0,95 (taśma elektryczna) wymagają ustawienia
emisyjności kamery na 0,52 (0,95 x 0,55 = 0,52),
aby prawidłowo skompensować przepuszczalność
i emisyjność.

„Test ﬁliżanki kawy”
Prostym sposobem na sprawdzenie
przepuszczalności okna podczerwieni jest
wykonanie „testu ﬁliżanki kawy”. Należy
pamiętać, że ten test powinien być wykonany
zarówno po początkowym montażu, jak
i podczas regularnej konserwacji okien
zawierających materiały, o których wiadomo,
że ulegają degradacji w czasie.
1. Weź ﬁliżankę ciepłej wody i umieść cel o
znanej emisyjności (taśma elektryczna,
etykieta IR-ID) na powierzchni
ﬁliżanki.
2. Ustaw współczynnik transmisji w kamerze
(jeśli taka opcja jest dostępna) i emisyjność
na 1,0.
3. Zmierz temperaturę celu bez okna.
4. Umieść okno przed kamerą i ponownie
wykonaj doświadczenie.
5. Używając kamery albo oprogramowania
raportującego kamery, zmieniaj
współczynnik transmisji na obrazie, aż
dostosowana temperatura będzie tak sama
jak temperatura pierwotnego obrazu.
6. Zapisz nową wartość transmisji na etykiecie
okna i w szablonie sprawozdania do
wykorzystania w przyszłości.

Degradacja
Po prawidłowym wyznaczeniu współczynnika transmisji dla danego zastosowania istotne jest, aby
uświadomić sobie, że współczynniki dla niektórych materiałów mogą się zmieniać w czasie. Na przykład,
kryształy są podatne na oddziaływania mechaniczne powodowane przez szum o wysokiej częstotliwości
i wibracje. Niektóre kryształy (na przykład kryształy ﬂuorków) są także higroskopijne, a to oznacza,
że wchłaniają wilgoć lub rozpuszczalniki przemysłowe (pomimo tego, że są powlekane materiałami
spowalniającymi nieunikniony proces degradacji). Te oddziaływania
będą powodować obniżanie transmisji okna kryształowego w czasie.
Niedawna publikacja poświęcona zmniejszaniu transmisji („Transmission Stability and Infrared Windows”
autorstwa Joe DeMonte’go) pokazuje, jak taka degradacja może wpływać na dokładność danych. W badaniu
porównano okno podczerwieni z ﬂuorku wapnia z oknem polimerowym. Wykazano, że nowe okna
obydwu typów mają transmisję na poziomie 50%. Po zaledwie dwóch latach w nieagresywnym środowisku
transmisja okna z ﬂuorku wapnia znacząco spadła.
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Rysunek 11.

Rysunek 12.

Rysunek 13.

Dla potrzeb testu zacisk pod suﬁtem został rozgrzany do stałej temperatury. Celem pomiaru był łeb śruby
pokryty kawałkiem taśmy elektrycznej o emisyjności 0,95. Rys. 11. pokazuje cel widoczny bez okna podczerwieni. Okazało się, że temperatura wynosi 115,8°F. W ramach przygotowań do inspekcji przez okna podczerwieni transmisja została wyregulowana do 50% zgodnie z wartością określoną dwa lata wcześniej (jak
omówiono powyżej). Kiedy okno polimerowe było umieszczone przed kamerą (zob. rys. 12), zarejestrowana
temperatura wyniosła 115,9°F. Kiedy cel był obserwowany przez okno z kryształów ﬂuorku wapnia,
temperatura rzeczywista celu wyniosła 115,8°F, a zarejestrowana zaledwie 82,4°F (zgodnie z rys. 13)
z powodu obniżenia współczynnika transmisji kryształu. Wynik tego badania wyraźnie podkreśla znaczenie
kompensowania rzeczywistej przepuszczalności soczewki okna podczerwieni. W tym przypadku uzyskany
błąd pomiaru przekracza 28%.

Ponowna kalibracja współczynnika transmisji okna
„Test ﬁliżanki kawy” lub inna podobna forma weryﬁkacji powinny być wykonane przed montażem oraz
ponownie przed każdym ważnym pomiarem lub inspekcją, jeśli używa się soczewek, o których
wiadomo, że z czasem ulegają degradacji. Ponadto, ponieważ każdy kryształ jest niepowtarzalny, transmisja
musi być testowana dla każdego kryształu, ponieważ każdy będzie mieć nieco odmienną transmisję, kiedy
jest nowy.
Jeśli jednak używa się specjalnie opracowanego polimeru, wówczas wystarczające jest przetestowanie
jednego okna, gdy jest nowe, ponieważ wszystkie okna będą mieć niemal identyczną przepuszczalność,
a ich materiał nie będzie ulegać degradacji w czasie.

Konserwacja okien podczerwieni
Podczas przestojów konserwacyjnych ﬁrmy powinny sprawdzać stan uszczelek i śrub pod kątem
uszkodzeń, a okna powinny być dokładnie czyszczone przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego.
W przypadku używania kryształowych okien podczerwieni jest to także doskonały moment na sprawdzenie
ich aktualnego współczynnika transmisji.
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Podsumowanie
1. Należy znać charakterystykę soczewki okna podczerwieni, ponieważ ma ona znaczenie
dla długości fali używanej kamery (pasmo średniofalowe lub długofalowe).
2. Należy sprawdzić współczynnik transmisji okna podczerwieni i udokumentować wynik.
3. Należy skompensować w kamerze osłabienie transmisji w celu zapewnienia dokładnego określenia
temperatury.
4. Ponownie sprawdź transmisję każdego okna, jeśli wiadomo, że materiał z czasem ulega degradacji
(jak w przypadku większości kryształowych soczewek)
5. Włącz okna do planu ogólnej konserwacji urządzenia, w które są wbudowane.
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Rozdział 5
Pole widzenia okna podczerwieni
Dwa pytania, najczęściej zadawane przez specjalistów utrzymania ruchu, przygotowujących się do montażu
inspekcyjnych okien podczerwieni w urządzeniu elektrycznym, to: „ile okien na panel będę potrzebować?” i
„jaka średnica okna jest najlepsza?” Odpowiedź brzmi: „wszystko zależy od pola widzenia (FOV - Field of View).”
Zależy to od pola widzenia kamery, ewentualnej przystawki z soczewką (jeśli jest używana) i rozmiarów
okna podczerwieni.
Pomiarowe pole widzenia (MFOV - Measurement Field of View)
Po pierwsze przeanalizujmy dane techniczne kamery i soczewki. Przede wszystkim interesuje nas
pomiarowe pole widzenia (MFOV), określane także jako „Spot Size Ratio”.
Każda kamera deﬁniuje swoje pole widzenia względem osi poziomej i pionowej. Chwilowe pole widzenia
(IFOV - Instantaneous Field of View) to najmniejszy cel, jaki może „zobaczyć” kamera. Chociaż kamera
podczerwieni może wychwycić liczne gorące punkty, wiele punktów będzie mieć zbyt małe rozmiary,
aby można było je precyzyjnie mierzyć przy użyciu kamery podczerwieni. MFOV, czyli Spot Size
Ratio to najmniejszy cel, jaki może być dokładnie zmierzony przez rejestrator obrazu.
Im większa rozdzielczość kamery, tym lepsza wartość IFOV. Przykładowo, pewna najlepiej sprzedająca się
kamera ma rozdzielczość 640 x 480 pikseli. Jej MFOV wynosi 500:1, podczas gdy kamera 320 x 240 ma
MFOV 200:1. W tych przykładach cel o średnicy jednego cm może być mierzony z odległości 500 cm przez
kamerę o większej rozdzielczości; natomiast maksymalna odległość wspomnianego celu dla tej drugiej
kamery wynosi 200 cm.
Soczewka teleskopowa (typowo 12° lub 7° podłączona do standardowej soczewki 24°) poprawi także FOV,
odpowiednio o współczynnik 2X i 3X. W związku z tym soczewka 7°, wykorzystywana w tej kamerze o
wysokiej rozdzielczości mogłaby umożliwić pomiar celu o średnicy jednego cm z maksymalnej odległości
1500 cm (1:(500 x 3) -> 1:1500).

Pole widzenia okna (WFOV - Window Field of View)
W typowych przypadkach kamery termowizyjne mają standardowe FOV o wartości około 24° (w poziomie)
i 20° (w pionie). W związku z tym zaleca się wykonywanie obliczeń w oparciu o standardową soczewkę
(ponieważ szeroki kąt nie zawsze jest dostępny). Należy zauważyć, że w obliczeniach przyjęto, iż FOV
zaczyna się od pokrywy panelu i rozszerza na odległość (d) od pokrywy panelu do komponentów docelowych.
Długość wzdłuż FOV to odległość (D). D jest wyliczane przez pomnożenie odległości (d) przez tangens
połowy kąta soczewki, a następnie podwojenie uzyskanego wyniku.
W standardowych obliczeniach przyjmuje się, że FOV rozpoczyna się w jednym punkcie, czyli w wierzchołku
kąta widzenia. Nie uwzględnia się rozmiarów okna. Tak więc do wyliczonej wartości D
należy dodać dodatkowe 5-10 cm, kiedy używa się pięcio- lub dziesięciocentymetrowego okna.
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Rys 14. pokazuje obszar wewnątrz szafy, który można zobaczyć przez okno podczerwieni przy
użyciu kamery z soczewką o FOV 82°. Typowy przedział rozdzielnicy ma pół metra głębokości, a to oznacza:
D = 2d x (tangens 41°)

D
D

D = 2 x 50 x 0,87 = 87 cm
Powierzchnia obszaru widzialnego
d
d

Pokrywa panelu
Pokrywa panelu

41°

Okno podczerwieni
Okno podczerwieni

41°

Rysunek 14: Standardowe obliczenie
FOV ze stałym kątem patrzenia

Powyższe obliczenia wskazują, że przy użyciu soczewki o FOV 82° specjalista ds. termograﬁi może widzieć
w poziomie na szerokość 87 cm wewnątrz panelu. Jednak w tym obliczeniu przyjęto, że specjalista ds. termograﬁi trzyma kamerę nieruchomo i prostopadle do płaszczyzny okna. Bardziej prawdopodobne jest, że
specjalista ds. termograﬁi będzie zmieniał kąt widzenia do 30° w stosunku do ustawienia prostopadłego.
Spowoduje to trzykrotne zwiększenie pola widzenia (FOV).
Kamera ustawiona kątowo
dla 2X standardowego FOV
D = (2 x 50) x 0,87 x 2
D = 174 cm
D = obszar widziany
D = obszar widziany

Kamera ustawiona kątowo
dla 3X standardowego FOV
D = (2 x 50) x 0,87 x 3
D = 261 cm
d = głębokość szafki lub odległość docelowa
d = głębokość szafki lub odległość docelowa

Rysunek 15: Standardowe obliczenie
FOV (zmieniający się kąt widzenia)

17 | iriss.com

10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o oknach podczerwieni

Praktyczny test pola widzenia (FOV):
Niektórzy specjaliści termograﬁi uważają, że łatwiej jest umożliwić kamerze pokazanie „tego, co można
zobaczyć” niż wykonywać cały szereg obliczeń. Niżej opisana procedura stanowi szybką metodę
sprawdzenia, co można zobaczyć na ustaloną odległość przy użyciu swojej własnej kamery, soczewek i
okien podczerwieni:
1. Umieść dużą kartkę papieru
na płaskiej i równej powierzchni.
Narysuj prostą linię przebiegającą
wzdłuż jej długości. Wykonaj na
niej prostopadłe kreski co 15 cm i
zaznacz odległości od 0 do 90 cm.
2. Umieść soczewkę kamery na
kresce oznaczającej 0 cm.

Kamera
termowizyjna

FOV

Rysunek 16.

3. Umieść dwa źródła ciepła (palce,
ﬁliżanka ciepłej kawy itd.) w
odległości od kamery
odpowiadającej odległościom
celów, które będziesz
monitorować. Jeśli na przykład
badasz cele, które są zwykle
oddalone o 45cm od panelu
rozdzielnicy, umieść źródła ciepła na
kresce odpowiadającej 45 cm.

4. Przesuń jedno źródło ciepła ze środka FOV w lewo, aż pokaże się niemal na krawędzi lewej strony (LS)
wyświetlacza kamery. Oznacz papier w tym punkcie. Powtórz tę samą procedurę w odniesieniu do prawej
strony (PS). (Zob. rys. 16).
5. Zmierz odległość między punktami LS i PS. Uzyskany wynik to maksymalne FOV, które można osiągnąć
przy użyciu kamery w zdeﬁniowanej odległości (zakładając, że położenie kamery nie jest zmienione).
Zanotuj to FOV i odległość od kamery.
6. Aby obliczyć pole widzenia okna (WFOV) dla różnych rozmiarów okien używanych z powyższą kombinacją
kamery i soczewki, należy po prostu odjąć wartość średnicy soczewki kamery od wartości FOV (zanotowanej
w punkcie 5); następnie należy dodać średnicę okna podczerwieni, którego zamierza się użyć. Uzyskany
wynik to maksymalne poziome WFOV kamery w zdeﬁniowanej odległości. Zapisz ten pomiar.
Przykład:
FOV soczewki 24° w odległości 45 cm, zmierzone przy użyciu powyższej procedury = 20 cm.
Średnica soczewki kamery = 4,4 cm, a więc FOV kamery = 15,6 cm.
• Używając 50mm okna podczerwieni, uzyska się FOV około 20,6 cm.
• Używając 75mm okna podczerwieni, uzyska się FOV około 23,1 cm.
• Używając 100mm okna podczerwieni, uzyska się FOV około 25,6 cm.
7. Powtórz doświadczenie z kamerą przekręconą 90° w bok. Wynikiem będzie maksymalne pionowe WFOV
Twojej kamery. Pamiętaj, że Twoja kamera widzi więcej w płaszczyźnie poziomej niż w pionowej.
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8. Zapisz wyniki w tabeli podobnej do poniższej. Zauważ, że te dane zostały uzyskane przy użyciu
kamery termowizyjnej FLIR P65. Matryca FOV została wyliczona przy użyciu powyższej techniki,
a następnie pomnożona przez 3 w celu uzyskania całkowitego WFOV przez każdy typ okna
podczerwieni ﬁrmy IRISS, umożliwiający około 30° kąt padania. Zachowaj matrycę do
późniejszego wykorzystania.
Wskazówka: większość specjalistów ds. termograﬁi
będzie wykonywać pomiary FOV w kilku odległościach,
odpowiadających różnym zastosowaniom, które
Poziom= 33
Poziom= 40,5
Poziom= 48
20 cm
Pion= 24,7
Pion= 32,2
Pion= 39,8
monitorują. Należy także spróbować przesuwać cel
Poziom= 45
Poziom= 52,5
Poziom= 60
30 cm
Pion= 33,7
Pion= 41,2
Pion= 48,7
możliwie najbliżej kamery, do momentu, kiedy nie
Poziom= 62,5
Poziom= 70
Poziom= 77,5
będzie już można ustawić ostrości na obiekt. W ten
45 cm
Pion= 46,9
Pion= 54,4
Pion= 54,3
sposób zostanie wyznaczona „minimalna odległość
Poziom= 78,7
Poziom= 86,2
Poziom= 93,8
60 cm
Pion= 60
Pion= 67,5
Pion= 75
ostrzenia”, tzn. najmniejsza odległość, z której można
Tabela 4.
wyraźnie zobaczyć cel. Bardzo dobrze jest znać
minimalną odległość utrzymania ostrości obrazu swojej kamery, ponieważ dla niektórych kamer może ona
przekraczać 60 cm, co ogranicza możliwości ich zastosowania w termograﬁi urządzeń elektrycznych.
Odległość celu
promieniowania
podczerwonego

VP50 FOV

VP75 FOV

VP100 FOV

Uwaga: chociaż wyżej opisana technika nie jest w 100% dokładna to daje wyjątkowo dobre efekty.
Wypróbuj ją sam - jest to prosty sposób, który naprawdę działa!
Praktyczna zasada
W niezliczonych testach eksploatacyjnych na WFOV przy użyciu wielu różnych kamer większość kamer
wygenerowało poziome WFOV około 2-3-krotnie większe od odległości celu oraz pionowe WFOV około
1,5-2-krotnie większe od odległości od celu. Informacje te są oparte na kamerach o standardowej soczewce
24° lub podobnej, wykorzystującej maksymalny kąt padania 30°.
Opierając się na tej praktycznej zasadzie, okno umieszczone 50 cm od zamierzonych celów
umożliwiłoby specjaliście ds. termograﬁi zebranie danych z punktów, które były oddalone od siebie o 1-1,5
m w poziomie i o 0,75-1 m w pionie.
Należy zwrócić uwagę, że wykorzystanie mnożnika przekraczającego 3 jest praktycznie niemożliwe ze
względu na trudność w dopasowaniu obrazu termicznego do lokalizacji w obrębie panelu. Także przeszkody
w samym panelu mogą spowodować, że okaże się to niemożliwe. Jak już wspomniano, oglądanie pod zbyt
ostrym kątem może zacząć wpływać na inne zmienne, takie jak emisyjność. W związku z tym ﬁrma IRISS inc.
zaleca, by stosowany w praktyce mnożnik nie był większy niż 3.

Podsumowanie
1.Każda kamera cechuje się polem widzenia (FOV) zdeﬁniowanym w stopniach wzdłuż osi poziomej/
pionowej. Należy pamiętać, że FOV może się zmieniać w zależności od rodzaju zastosowanej
soczewki.
2. Chwilowe pole widzenia obrazu (IFOV): najmniejszy szczegół, który można zobaczyć.
3. Pomiarowe pole widzenia (MFOV): najmniejszy szczegół, który można dokładnie zmierzyć.
4. Pole widzenia okna (WFOV): największy obszar, który może być oglądany przez okno
podczerwieni, umożliwiając maksymalny kąt padania 30° względem osi prostopadłej.
5. Praktyczna reguła przy używaniu standardowej kamery i soczewki mówi, że wartość WFOV musi
stanowić około 2-3-krotność odległości od okna do celu.
6. Przeszkody, takie jak separatory faz lub kable wewnątrz szafy mogą zmniejszać rzeczywiste pole
widzenia.

19 | iriss.com

10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o oknach podczerwieni

Rozdział 6
Prawidłowy montaż okna podczerwieni
Prawidłowy montaż okna podczerwieni ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego użytkowania
okna oraz zachowania długoterminowych parametrów panelu i obudowy urządzenia. Chociaż okno
podczerwieni nie jest tak wytrzymałe jak stal, którą zastępuje, to jego montaż nie różni się
od wielu innych modyﬁkacji, które są zwykle wykonywane w odniesieniu do rozdzielnic i innych urządzeń
elektrycznych. W związku z tym, jeśli jakaś ﬁrma zwykle stosuje określone zasady takich modyﬁkacji jak:
wymiana lub dodawanie omomierza czy podobnego urządzenia, montowanie wziernika inspekcyjnego lub
modyﬁkowanie skrzynki w celu dodania nowego korytka kablowego, wówczas logiczne jest zastosowanie
tych zasad także do okien podczerwieni. Na przykład należy odwołać się do dowolnych istniejących
zasad związanych z: wstępnym planowaniem, zatwierdzaniem projektu/montażu, najlepszymi praktykami
montażu oraz inspekcją po montażu dokonywaną przez organ wewnętrzny lub zewnętrzny.
Co najpierw sprawdzić
Przed zaplanowaniem wszelkich modyﬁkacji obudowy urządzenia elektrycznego należy potwierdzić
następujące aspekty:
• stopień ochrony: upewnić się, że wartości znamionowe NEMA lub IP okna podczerwieni
mają nie niższy poziom ochrony niż obecna obudowa; nigdy nie montować żadnego
okna podczerwieni ani żadnego innego podzespołu o niższej wartości znamionowej niż IP/NEMA
urządzenia, w którym jest ono montowane;
• testy i certyﬁkaty: upewnić się, że okna podczerwieni zostały przetestowane i zatwierdzone przez
odpowiednie organy certyﬁkujące; oﬁcjalne certyﬁkaty z testów i dokumentacja powinny być łatwe do
uzyskania od producenta;
• klasy wykonania przeciwwybuchowego (jeśli mają zastosowanie): obudowy zlokalizowane w
niebezpiecznych obszarach nie powinny być nigdy modyﬁkowane w warunkach eksploatacji; przed
ponownym uruchomieniem może być konieczne dokonanie dopuszczenia po montażu
i ponowna certyﬁkacja przez właściwy organ.
Identyﬁkacja celów
Proces ten należy rozpocząć od identyﬁkacji poszczególnych celów w każdym elemencie urządzenia. Poza
bezpiecznikami i wyłącznikami, większość inspekcji w podczerwieni koncentruje się na połączeniach
śrubowych w obrębie rozdzielnicy, ponieważ te obszary są uważane za najsłabsze punkty. Do tych obszarów
należą:
• połączenia kablowe
• połączenia szynoprzewodów
• połączenia izolatora lub bezpiecznika automatycznego.
Należy dokonać szybkiej inspekcji wnętrza rozdzielnicy, aby zidentyﬁkować te cele. Po ich zidentyﬁkowaniu
należy dołożyć wszelkich starań w celu dokonania standaryzacji emisyjności celów przy urządzeniu
odłączonym od zasilania. Do powszechnie stosowanych metod należy używanie taśmy elektrycznej, farby
wysokotemperaturowej lub etykiet IRISS IR-ID. Po zakończeniu standaryzacji emisyjności ważne jest
sfotografowanie każdego celu, ponieważ te fotograﬁe będą wykorzystywane do szablonów sprawozdań i
jako punkt odniesienia w przyszłości.
W przypadku wielu modeli rozdzielnic zaleca się montowanie okien inspekcyjnych z przodu i z tyłu w celu
uzyskania lepszego dostępu do wyłącznika głównego i połączeń szyny. Należy poprosić producenta o
rysunki i sugestie dotyczące kluczowych lokalizacji punktów inspekcyjnych w swoim urządzeniu.
Te informacje, wraz z doświadczeniem i wiedzą inżyniera utrzymania ruchu zakładu, okażą się przydatne
przy określaniu rozmieszczenia okien i ich liczby.
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Montaż
Przed rozpoczęciem montażu konieczne jest uwzględnienie następujących elementów:
• przeszkody wewnętrzne
Przed usunięciem pokryw wewnętrznych - np. przezroczystych osłon z pleksiglasu - należy uzyskać zgodę
lokalnego menedżera ds. bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach możesz nie być w stanie całkowicie
usunąć tych pokryw. W takim przypadku należy zmodyﬁkować pokrywy przez wywiercenie lub wybicie
otworów (bez utraty wymogu IP2X w przypadku niektórych rozdzielnic) albo rozważyć instalację osłon
z zakresu rozwiązań indywidualnych, przepuszczalnych dla promieniowania podczerwonego.
• wewnętrzne trasowanie kabli
Należy pracować na podstawie rysunków zupełnie nowej
rozdzielnicy, aby potwierdzić wewnętrzne trasy kabli. Upewnić
się, że wykonawcy nie przeprowadzają tych kabli przed oknami
podczerwieni.
• odstępy dielektryczne (odległość od podzespołów będących
pod napięciem)
Jeśli okno podczerwieni zawiera kratki lub szczeliny inspekcyjne, winno ono spełniać wymogi normy IP2X (13 mm; 0,5“) .
Bezpieczne odstępy dielektryczne muszą być zachowane dla
każdego okna. W tabeli 5 podano minimalny odstęp
od podzespołu pod napięciem (w zestawieniu z maksymalnym
napięciem znamionowym).

Napięcie
maksymalne
(kV)

Minimalny
odstęp
cale

cm

4,76

5,5

14

8,25

6,5

17

15,0

8,0

20

27,0

12,0

30

38,0

15,0

36

Tabela 5: z normy IEEE C37.20.2

Środki ochrony indywidualnej (PPE - Personal Protective Equipment)
Należy wykonać szczegółową ocenę ryzyka (identyﬁkując wszystkie
zagrożenia, które mogą wystąpić podczas montażu) oraz dokładnie
określić procedurę działania (szczegółowo opisując sposób wykonania
montażu). Należy upewnić się, że ekipa montażowa dysponuje środkami
ochrony indywidualnej odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,
szczególnie jeśli montaż obejmuje prace pod napięciem,
kiedy może być wymagane pozwolenie na prowadzenie prac przy
urządzeniach pod napięciem (np. zgodnie z normą NFPA 70E/CSA Z462).

Instrukcje montażu
Należy przestrzegać instrukcji montażu takich jak te na rys. 17., dostarczone przez producenta okien
(zob. http://www.iriss.com/installation-support)
Zawierają one wszystkie informacje niezbędne do uzyskania gwarancji, że okna są prawidłowo zamontowane.
Narzędzia
Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek montażu należy się upewnić,
że wszystkie wymagane narzędzia są dostępne. Tradycyjnie
montaż okien podczerwieni jest prowadzony podczas przestoju
zakładu i dlatego konieczne jest przygotowanie wszystkich noży,
wierteł, końcówek do wiertarki, środków do powlekania metali,
części zamiennych itd., aby mieć je pod ręką. Należy pamiętać,
że o drugiej w nocy raczej trudno będzie pobiec do sklepu
z narzędziami i cokolwiek dokupić! Pełną listę wymaganych
narzędzi można uzyskać od producenta okien podczerwieni.
Rysunek 17.
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Oznakowanie
Przymocowanie etykiet informacyjnych jest ważnym i ostatecznym krokiem w procesie montażu. Jedna
etykieta powinna zawierać informacje o tym, czym jest to okno i jak z niego korzystać. Druga naklejka
powinna zawierać informacje, które będą mieć kluczowe znaczenie w wykonywaniu szczegółowych
i precyzyjnych inspekcji w podczerwieni, należy zatem:
• każdemu oknu inspekcyjnemu nadać niepowtarzalny numer; będzie to bardzo ważne, szczególnie
jeśli w jednym panelu jest kilka okien;
• udokumentować typ okna (MW lub LW) i jego skuteczną długość fali (zob. szczegółowe informacje
w rozdziale 2);
• zapisać współczynnik transmisji okna;
• zapisać dane docelowe na etykiecie identyﬁkacyjnej; najczęstszą metodą dokumentowania lokalizacji
celu jest metoda tarczy zegara: np. szyna zbiorcza na godz. 4; należy zwrócić uwagę, że przez jedno
okno podczerwieni mogą być poddawane inspekcji liczne cele;
• niektóre kamery nie umożliwiają rejestracji współczynnika przepuszczalności okna i dlatego
specjaliści ds. termograﬁi mogą wykorzystywać ustawienia emisyjności w celu kompensacji
strat transmisji i emisyjności; należy pomnożyć emisyjność docelową przez współczynnik transmisji
okna (zgodnie z opisem podanym w rozdziale 4).

Figure 218.
Rysunek

Punkt startowy
Po zamontowaniu okna specjalista ds. termograﬁi powinien przeprowadzić inspekcję referencyjną w
celu ustalenia poziomu odniesienia. Dane dla każdego punktu inspekcji powinny być zapisywane w arkuszu
kalkulacyjnym lub bazie danych w celu wykonania analizy trendu z kilku badań. Dostępne są programy
komputerowe, ułatwiające zarządzanie bazą danych i wyznaczanie trendów danych z inspekcji
w podczerwieni.
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Co mogę zobaczyć przez okno podczerwieni?
Okno podczerwieni umożliwia sprawdzenie stanu przewodników elektrycznych i elementów obwodu. Tak
jak w przypadku tradycyjnych inspekcji termograﬁcznych kamera bardzo wyraźnie wykrywa i wyświetla
nawet drobne różnice w temperaturze. W związku z tym, jeśli wystąpi problem elektryczny powodujący
wzrost temperatury, kamera bardzo wyraźnie wyświetli obraz wadliwych komponentów. Jeśli jednak
wszystko znajduje się w stanie równowagi temperaturowej, kamera z trudem wyświetla obraz, z którego
można cokolwiek odczytać.
Rys.19-21 prezentują zdjęcia zrobione przez okno podczerwieni – nie widać na nich żadnych usterek:

Rysunek 19.

Rysunek 20.

Rysunek 21.

Rys. 22-24 prezentują zdjęcia zrobione przez okno podczerwieni – widoczny wzrost temperatury z powodu
nierównowagi obciążeń i wadliwych połączeń:

Rysunek 22.
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Rysunek 23.

Rysunek 24.

10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o oknach podczerwieni

Podsumowanie
1. Na początku należy sprawdzić wszystkie odnośne świadectwa i stopnie ochrony.
2. Następnie należy zebrać jak najwięcej informacji po odłączeniu napięcia z urządzenia:
a. wykonać wysokiej jakości fotograﬁe cyfrowe;
b. dokonać standaryzacji emisyjności celów pomiarów;
c. wykonać szczegółowe pomiary;
d. zanotować wszystkie przeszkody wewnętrzne;
e. wykonać wszystkie pozostałe prace konserwacyjne;
3. W dalszej kolejności trzeba wykonać szczegółowe analizy ryzyka i sporządzić projekt technologii
robót przed ponownym podłączeniem urządzenia do prądu.
4. O ile to możliwe należy przeprowadzić specjalistyczny program szkoleniowy poświęcony
montażowi okien podczerwieni.
5. Należy pamiętać o prawidłowym oznakowaniu okien, ponieważ dane te będą wykorzystane podczas
przyszłych inspekcji.
6. Na końcu (tj. po zakończeniu instalacji okna) powinno się przeprowadzić kompletną inspekcję
w podczerwieni w celu stworzenia punktu odniesienia/uzyskania danych referencyjnych
do przyszłych inspekcji.
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Rozdział 7
Certyﬁkacje i normy
„Jakie normy i certyﬁkacje mają zastosowanie do okien podczerwieni?” Jest to jedno z najczęściej
zadawanych pytań, kiedy inżynierowie i specjaliści ds. bezpieczeństwa zaczynają badać okna podczerwieni.
Próba przebrnięcia przez całą masę norm UL, cUL, IEEE, CSA i innych może być zniechęcająca. W tym
rozdziale spróbujemy objaśnić niektóre z norm mających tutaj największe zastosowanie.
UL 50V
Klasyﬁkacja UL 50V dla wzierników podczerwieni to jedyna norma odnosząca się wyłącznie do okien
podczerwieni. Służy ona bardziej jako klasyﬁkacja niż jako faktyczna norma opisująca charakterystykę
parametrów konstrukcyjnych. A oto zawarte w niej stwierdzenie:
Wzierniki podczerwieni to stałe okna, składające się z jednego lub kilku otworów lub ciała stałego
przepuszczalnego dla promieniowania podczerwonego, osadzone w oprawce lub ramce, zapewniające
przenikanie promieniowania podczerwonego.
Klasyﬁkacja UL 50V stanowi w istocie mieszaninę dwóch wyraźnie odmiennych kategorii produktów:
„okno podczerwieni” (znane jako okienka termowizyjne lub wzierniki podczerwieni) i „port
podczerwieni”. Obydwa umożliwiają specjalistom ds. termograﬁi dokonywanie inspekcji w podczerwieni
celów zlokalizowanych w obudowie lub za barierą, ale są mechanicznie bardzo odmienne. Okna
podczerwieni zapewniają barierę rozdzielającą specjalistę ds. podczerwieni od środowiska otaczającego
cel. Z kolei port podczerwieni jest zasadniczo otworem. Po otwarciu pokrywy portu usuwa się barierę między
specjalistą ds. termograﬁi i celem. To rozróżnienie staje się istotne przy rozważaniu wymogów dotyczących
środków ochrony indywidualnej wynikających z normy NFPA 70E/CSA Z462 (zob. rozdział 8).
UL 508
Norma UL 508 dotyczy przemysłowych urządzeń sterowniczych i paneli sterowania urządzeń o napięciu do
1500 V. Urządzenia objęte tymi wymogami są przeznaczone do stosowania w temperaturze otoczenia od 0
do 40°C (32-104°F), chyba że są wyraźnie przeznaczone do użytkowania w innych warunkach.
UL 508A
Norma UL 508A opisuje przemysłowe panele sterowania ogólnego stosowania o napięciu roboczym
nieprzekraczającym 600 V. To urządzenie jest przeznaczone do montowania w zwykłych lokalizacjach
zgodnie z National Electrical Code (ANSI/NFPA 70), w których temperatura otoczenia nie przekracza 40°C
(104°F).
UL 746C
Norma UL 746C ustala zasady dotyczące odporności na uderzenia i palności materiałów polimerowych
używanych w urządzeniach elektrycznych do 1500 V. Wszelkie elementy składowe okna podczerwieni
z plastiku lub polimeru muszą przechodzić testy palności w temperaturze pokojowej i muszą pozostawać
nienaruszone podczas testu udarności wykonywanego w temperaturze 0°C (32°F). Warto zwrócić uwagę,
że wśród kryształowych elementów optyki, przepuszczalnych w paśmie fal długich (8μm do 14μm) nie ma
kryształów na bazie ﬂuorków, które byłyby w stanie pomyślnie przejść próby wytrzymałości na uderzenia
wymagane w normie 746C. Ponieważ jednak są one klasyﬁkowane w tej normie jako „szkło”, to nie jest dla
nich wymagany test na udarność, pod warunkiem, że ich grubość przekracza 1,4 mm.
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IEEE C37.20.2, rozdział a.3.6
Wzierniki montowane w urządzeniach średnio- i wysokonapięciowych (rozdzielnica w obudowie metalowej
od 600 V do 38 kV i rozdzielnica stacyjna 72 kV) muszą wytrzymać uderzenia i obciążenia zgodnie z normą
IEEE C37.20.2, rozdział a.3.6. W normie tej wyraźnie określono, że taki wziernik musi wytrzymywać uderzenia
i obciążenie z obu stron (wewnątrz/na zewnątrz) i „nie pęknąć, nie rozpaść się ani nie wypaść”.
Inaczej niż w przypadku normy UL, w normie IEEE nie ma wyjątku dla kryształów lub szkła, a jedynym
kryształem, który jest w stanie pomyślnie przejść próbę określoną w tej normie jest szaﬁr ,który jest
nieprzepuszczalny w paśmie widma od 8μm do 14μm (daleka podczerwień) w którym zwykle działają
kamery używane do inspekcji prewencyjnej (ang. Predictive Maintenance - PdM).
Zatwierdzenie typu przez Lloyd’s Register
Lloyd’s Register zapewnia niezależne świadectwa zatwierdzenia, potwierdzające zgodność produktu
z określonymi normami lub specyﬁkacjami. Weryﬁkuje także systemy jakości produkcji u producenta
poprzez kontrolę projektów w połączeniu z testami typu. Międzynarodowa świadomość znaczenia
niezależnych certyﬁkacji, takich jak te oferowane przez Lloyd’s, rośnie.
Stopień ochrony/ocena środowiskowa
IP65 to standard międzynarodowy (zdeﬁniowany w normie IEC 60529), klasyﬁkujący produkty jako
„pyłoszczelne” z całkowitą ochroną przed kontaktem (z częściami zawartymi w obudowie). Obejmuje ona
także odporność na bezpośrednio padające strumienie wody. Testowanie IP musi być wykonywanie
i certyﬁkowane przez niezależnie laboratoria testujące, takie jak brytyjska SIRA.
IP 65 oraz NEMA 4/4X to równorzędne oceny.
Certyﬁkacji podlegają obudowy do stosowania
w pomieszczeniach i na zewnątrz; pod kątem
ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikania obcych ciał stałych (pył unoszony
przez wiatr), odporności na wnikanie wody z
deszczu, śniegu, deszczu ze śniegiem, rozprysków
wody i strumienia wody z węża, a także przed
uszkodzeniem spowodowanym przez zamarzanie
wody. Produkt z certyﬁkatem 4X musi także być
odporny na korozję. Oceny NEMA mogą być nadawane w ramach samocertyﬁkacji, kiedy producent
ma wystarczające dane (takie jak niezależne testy
IP).

Norma

Polimer
wzmocniony
kratką

Kryształy
ﬂuorków

✓

UL 50V

✓

UL 508, 508A

✓

✓

UL 746C

✓

Niemożliwe

IEEE C37.20.2 (a.3.6)

✓

Niemożliwe

Zatwierdzenie typu
przez Lloyd's

✓

✓

Stopień ochrony

IP65/NEMA 4X

IP65/NEMA 4X

„Zdane" testy odporności
na łuk elektryczny
50kA / 63kA

✓

✓

Tabela 6.

W typowych przypadkach należy używać wyłącznie
wzierników, które mają stopień ochrony nie niższy niż
oryginalna obudowa.
Odporność na łuk elektryczny
Zgodnie z IEEE C37.20.7 testy odporności na łuk mają zastosowanie tylko do kompletnych systemów
rozdzielnic. Rozdzielnica odporna na łuk jest testowana z dowolną liczbą zamontowanych akcesoriów
(z zamkniętymi pokrywami), a system musi zatrzymywać, utrzymywać pod kontrolą i przekierowywać
podmuch gazu nagrzanego od łuku elektrycznego z dala od miejsca, w którym pracownicy mają kontakt
z urządzeniem. Ze względu na niemal nieograniczone możliwości zmiany konﬁguracji, geometrii i konstrukcji
szafy nie można zakładać, że wyniki jednego testu będą prawdziwe dla innej rozdzielnicy.
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Podzespoły takie jak okna podczerwieni nie mogą w żadnym przypadku mieć oceny odporności na łuk,
ponieważ nie są elementami cechującymi się odpornością na łuk. Zabezpieczenia umożliwiające systemowi
rozdzielnicy ochronę pracowników przed efektami wyzwolenia się łuku elektrycznego stanowią skomplikowany
szereg wzmocnień konstrukcyjnych, komór i drzwiczek wentylacyjnych, które przekierowują podmuch.
Warto zwrócić uwagę, że wszystkie trzy najważniejsze marki okien podczerwieni pozytywnie przeszły
testy odporności na łuk elektryczny. Nie oznacza to jednak, że którekolwiek z tych okien jest samo w sobie
„odporne na łuk elektryczny”. Jak podano powyżej, cała rozdzielnica z zamontowanymi komponentami
została uznana za odporną na łuk elektryczny.
Dodatkowe źródła
Dodatkowe informacje na temat norm opisanych w tym rozdziale można znaleźć w następujących
sprawozdaniach i witrynach internetowych:
• Dodatkowe informacje o normach dotyczących okien podczerwieni można znaleźć
na stronie:
http://www.iriss.com/white-papers-sign-in
• Dodatkowe informacje o normie UL 50V można znaleźć na stronie:
http://ulstandardsinfonet.ul.com/tocs/tocs.asp?doc=o&fn=o0050v.toc
• Dodatkowe informacje o normie UL 508 można znaleźć na stronie:
http://ulstandardsinfonet.ul.com/scopes/scopes.asp?fn=0508.html
• Dodatkowe informacje o normie UL 508A można znaleźć na stronie:
http://ulstandardsinfonet.ul.com/scopes/0508a.html
• Dodatkowe informacje o normie UL 746C można znaleźć na stronie:
http://ulstandardsinfonet.ul.com/scopes/scopesnew.asp?fn=0746C.html
• Dodatkowe informacje o normie IEEE C37.20.2, rozdział a.3.6 można znaleźć na stronie:
http://standards.ieee.org/reading/ieee/interp/C37.20Series.html
• Dodatkowe informacje o zatwierdzeniu typu ﬁrmy Lloyd’s można znaleźć na stronie:
http://www.lr.org/Industries/Marine/Services/Certiﬁcation/Type+approval.htm
• Dodatkowe informacje o stopniu ochrony IP można znaleźć na stronie:
http://www.engineeringtoolbox.com/ip-ingress-protection-d_452.html
• Dodatkowe informacje o stopniach ochrony NEMA można znaleźć na stronie:
http://www.nema.org/prod/be/enclosures/
• Dodatkowe informacje o normie IEEE C37.20.7 można znaleźć na stronie:
http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/new_desc/switchgear/C37.20.7-2001.html
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Podsumowanie
1. Jedyną normą, która odnosi się wyłącznie do okien podczerwieni jest norma UL50V - jest to w
rzeczywistości bardziej klasyﬁkacja niż norma.
2. Wszystkie pozostałe przytoczone normy mogą odnosić się do niektórych aspektów lub zastosowań
określonego rodzaju okna.
3. Normy UL508 i 508A są klasyﬁkacjami komponentów wykorzystywanych w panelach
elektrycznych.
4. Norma UL746C jest normą zawierającą wymóg przeprowadzenia prób palności i udarności
materiałów polimerowych wykorzystywanych w urządzeniach elektrycznych. Kryształy
kompatybilne z promieniowaniem długofalowym nie mogą przejść prób udarności wymaganych
przez tę normę.
5. Norma IEEE C37.20.2, rozdział a.3.6 zawiera wymogi dotyczące wytrzymałości na uderzenia i
obciążenie odnoszące się do wszystkich wzierników zamontowanych w rozdzielnicach średniego i
wysokiego napięcia. Wzierniki wykonane z kryształów lub szkła nie spełniają tych wymogów i
właśnie dlatego wzierniki inspekcyjne montowane w nowych rozdzielnicach są wykonane z materiału
Lexan™ (poliwęglanu) lub Plexiglas™. Niestety, materiały te nie są przepuszczalne dla promieniowania podczerwonego. Spośród okien podczerwieni kompatybilnych z promieniowaniem długofalowym
tylko okna z soczewkami wykonanymi z polimeru wzmocnionego kratką
spełniają wymogi tej normy.
6. Zatwierdzenie typu ﬁrmy Lloyd’s to niezależna weryﬁkacja norm, a także weryﬁkacja jakości i
konstrukcji.
7. Normy dotyczące stopnia ochrony potwierdzają, że obudowa stanowi zabezpieczenie
przed różnymi poziomami zanieczyszczeń środowiskowych. Normy IP65 i NEMA 4 to normy
równorzędne, określające poziom ochrony przed wniknięciem pyłu i wody.
8. Odporność na łuk elektryczny jest określona w normie, która ma zastosowanie tylko do rozdzielnicy
jako całości, a nie do jej komponentów. Okna produkowane przez wszystkich trzech najważniej szych producentów przeszły próby odporności na łuk elektryczny jako element składowy rozdzielnicy.
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Rozdział 8
Łuk elektryczny, NFPA i OSHA: wpływ na inspekcje w podczerwieni
W USA co 18 minut rejestrowany jest wypadek spowodowany przez łuk elektryczny. Spośród osób, które
uległy takiemu wypadkowi, około 20 dziennie doznaje poparzeń spowodowanych przez łuk, a 5 do 10
pracowników doznaje nieuleczalnych poparzeń trzeciego stopnia, obejmujących ponad połowę powierzchni
ciała. Niestety, średnio więcej niż jeden pracownik dziennie staje się śmiertelną oﬁarą łuku elektrycznego.
Co to jest łuk elektryczny i jakie zagrożenia są z nim związane?
Łuk elektryczny to rodzaj wyładowania elektrycznego, które wytwarza eksplozję o sile równoważnej wybuchowi
spowodowanemu przez 1-3 laski dynamitu. Ponieważ do większości wypadków dochodzi wskutek działania
czynnika ludzkiego, takie wybuchy występują przeważnie w bliskiej odległości od pracownika.

Często występującymi czynnikami wyzwalającymi łuk są: upuszczenie narzędzi lub paneli, przypadkowy
kontakt z częściami znajdującymi się pod napięciem lub zmiana stanu urządzenia. Początkiem łuku
elektrycznego jest zwykle zwarcie faza-ziemia. To tzw. „połączenie śrubowe” jest wytwarzane przez
zwarcie przez jakiś przedmiot (na przykład klucz) o ograniczonym potencjale przenoszenia prądu. Jeśli
jednak początkowy łuk elektryczny spowoduje odparowanie przewodnika miedzianego, to dochodzi
do wytworzenia małej nadprzewodzącej chmury plazmy miedzianej i zjonizowanych gazów. Następnie
ta przewodząca chmura tworzy mostek, przechodząc w zwarcie typu faza-faza. To jest tzw. „połączenie
nieśrubowe”, którego natężenie rośnie, powodując oślepiający błysk oraz wystąpienie bardzo wysokiej
temperatury. Energia eksplozji rośnie samoczynnie, a wysoka temperatura przekształca wszystkie materiały
znajdujące się w otoczeniu w plazmę. Przewodnik miedziany rozszerza się 67 000 razy w stosunku do
swojego początkowego rozmiaru w ułamku sekundy. Szybkie rozszerzenie ośrodka wytwarza falę ciśnienia,
która rozrywa na części rozdzielnicę i rozrzuca jej stopione odłamki na wszystko, co znajduje się w pobliżu.
Jakie są różnice między zagrożeniami elektrycznymi i innymi zagrożeniami w miejscu pracy?

Wypadki śmiertelne
Urazy powodujące
niezdolność do pracy
Urazy rejestrowane
Przypadki udzielenia
pierwszej pomocy
Bezpoś rednie zagrożenia
wypadkiem
Ry zykowne zadania

Paradoksalnie, nawet jeśli urazy spowodowane
Rysunek 25.
przez elektryczność są mniej częste niż typowe
wypadki przy pracy, to ich skutki są poważniejsze. Nowoczesne wersje piramidy bezpieczeństwa
Heinricha (rys. 25) pokazują, że w USA na 10 000 sytuacji poważnego zagrożenia przypada 10 urazów
powodujących niezdolność do pracy i jeden wypadek śmiertelny. Z kolei w przypadku łuku elektrycznego
na 85 poważnych zagrożeń przypada sześć urazów powodujących niezdolność do pracy i jeden wypadek
śmiertelny. Odnosząc to do powyższej skali: 10 000 sytuacji poważnego zagrożenia z łukiem elektrycznym
jest przyczyną 706 urazów powodujących niezdolność do pracy (w porównaniu z 10 w standardowym
modelu) i 118 wypadków śmiertelnych (w porównaniu z jednym wypadkiem w modelu standardowym).
Amerykańska Krajowa Rada ds. Bezpieczeństwa (the National Safety Council - NSC) szacuje, że skutek
śmiertelny ma jedno na trzydzieści porażeń prądem. Oznacza to, że porażenie prądem jest czwartą w
kolejności przyczyną śmiertelnych wypadków przy pracy. Jest zatem oczywiste, że w celu zapewnienia
lepszej ochrony pracowników należy skoncentrować kampanie dotyczące poziomu świadomości
i bezpieczeństwa na zagrożeniach elektrycznych.
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NFPA 70B
Amerykańskie Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Przeciwpożarowej (the National Fire Protection
Association - NFPA) opracowało normę NFPA 70B odnoszącą się do konserwacji urządzeń elektrycznych.
Norma ta miała podstawowe znaczenie w ratowaniu życia, zabezpieczaniu majątku zakładowego i ograniczaniu
czasu przestojów. Wśród zaleceń NFPA 70B znajduje się stwierdzenie, że termograﬁa powinna odgrywać
kluczową rolę w monitorowaniu usterek w urządzeniach elektrycznych pod napięciem. Norma NFPA 70B
wzywa także do monitorowania transformatorów, rozdzielnic i urządzeń do dystrybucji energii co najmniej raz
w roku, a w niektórych przypadkach kwartalnie. Te inspekcje powinny być wykonywane przy odsłoniętych
przewodnikach i złączach znajdujących się pod pełnym obciążeniem. Niestety, otwieranie urządzeń
elektrycznych jest nie tylko czasochłonne, ale także niebezpieczne.
NFPA 70E, OSHA 1910 i CSA Z462
W 1976 roku NFPA powołała komisję, która miała się zająć opracowaniem normy NFPA 70E. Celem było
zmierzenie się z problemem bezpieczeństwa elektrycznego w miejscu pracy i dostarczenie OSHA
(the United States Occupational Safety and Health Administration) dokumentu, który można przywołać przy
wydawaniu wyroków i nakładaniu kar (NFPA 70B nie była wystarczająca do tego celu). Od pierwszego wydania
w 1979 roku norma NFPA 70E stała się najczęściej przywoływanym dokumentem poświęconym
bezpieczeństwu elektrycznemu na świecie.
W 2009 roku Kanada wprowadziła CSA Z462 - normę bezpieczeństwa elektrycznego, zharmonizowaną z NFPA 70E. Praktycznie każdy kraj uprzemysłowiony
wdrożył pewien rodzaj normy bezpieczeństwa elektrycznego; wiele z tych norm
jest zharmonizowanych z normą NFPA 70E lub pozostaje pod jej wpływem.

Rysunek 26.

Przesłanie normy NFPA 70E/CSA Z462 i wyraźny komunikat zawarty w normie
OSHA 1910 są takie, że personel nie powinien być narażony na przewodniki pod
napięciem i elementy obwodu elektrycznego. Innymi słowy: kiedy urządzenie jest
pod napięciem, panele i drzwiczki muszą być zamknięte. Wyjątkiem od tej reguły
mogą być specjalne okoliczności, w których wymagana jest praca pod napięciem
(takie jak działania diagnostyczne). W większości przypadków normy te wymagają
od personelu używania środków ochrony indywidualnej (Personal Protective Equpiment - PPE).

Najnowsze wydanie normy klasyﬁkuje inspekcje wykonywane w rozdzielnicy 1 kV-38 kV z metalową obudową
do stopnia 3 (w skali 0-4) w kategorii zagrożenie/ryzyko (Hazard/Risk Category - HRC).
Oznacza to, że skanowanie otwartego panelu jest równoważne z otwarciem zawiasowej pokrywy na
tym samym panelu. To zadanie wymaga użycia rozbudowanych środków ochrony indywidualnej - w tym
kombinezonu chroniącego przed łukiem elektrycznym o wytrzymałości na energię cieplną o wartości
25 cal/cm2 (rys. 26).
Norma NFPA 70E jest dobrze znana z tabeli zagrożenie/ryzyko (HRC), w której opisano sposób
doboru środków ochrony indywidualnej. W punkcie 130.7(A) tej normy bardzo wyraźnie wskazano, że
środek ochrony indywidualnej jest „przeznaczony do zabezpieczenia osoby przed łukiem elektrycznym i
zagrożeniami porażeniem.” Dalej stwierdzono, że personel zakładu może w dalszym ciągu ulegać uleczalnym
poparzeniom, nawet w przypadku stosowania prawidłowego środka ochrony indywidualnej. Objaśniono
także, że środek ochrony indywidualnej nie chroni przed wybuchowymi efektami łuku elektrycznego.
W punkcie 130.9 normy wyjaśniono, że obliczenia podane w tabelach HRC wprowadzają określone założenia
dotyczące czasu wyłączania urządzenia i dostępnego prądu zwarciowego. Z tego powodu sugeruje się, aby
ﬁrmy przeprowadzały analizę ryzyka powstania łuku elektrycznego (Arc Flash Analysis - AFA). Ale nawet
w przypadku stosowania AFA ﬁrmy muszą zachować czujność. W badania przeprowadzonych przez
wielonarodowego dostawcę usług serwisowych stwierdzono, że ponad 20% wyłączników nie działa w 100%
(powolne wyłączanie), a ponad 10% w ogóle nie działa. Z jednego powodu: większość ﬁrm nie przestrzega
zaleceń producenta dotyczących wykonania wyłączników w ustalonych przedziałach. Ponieważ dostępny prąd
i czas trwania określają energię zdarzenia, nawet najmniejsze opóźnienie w wyłączeniu urządzenia może
powodować wybuch znacznie przekraczający wytrzymałość jakiegokolwiek środka ochrony indywidualnej.
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Kiedy personel powinien stosować środki ochrony indywidualnej (PPE)?
Norma NFPA 70E/CSA Z462 zawiera wymóg używania przez personel
podwyższonych środków ochrony indywidualnej w przypadku narażenia
na kontakt z przewodnikami elektrycznymi lub elementami obwodu pod
napięciem. Nawet jeśli panele są zamknięte, środki ochrony indywidualnej
powinny być używane, jeśli istnieje możliwość zagrożenia elektrycznego
takiego jak zmiana stanu.

Rysunek 27.

Używanie okna podczerwieni powoduje zachowanie sygnatury IP65/NEMA 4X na panelu obudowy. W
związku z tym nawet otwarte okno zachowuje to, co NFPA określa jako stan „zamknięcia” i „strzeżenia”.
Ponadto skanowanie przez okno podczerwieni to zadanie nieinwazyjne, które nie stwarza ryzyka wystąpienia
zagrożenia elektrycznego (brak zmiany stanu) pod warunkiem, że specjalista ds. termograﬁi jest pewien
prawidłowego montażu i konserwacji urządzenia. Wówczas HRC dla używania okna podczerwieni
byłaby na takim samym poziomie jak „odczytywanie miernika panelowego podczas obsługi przełącznika”
i zostałaby określona przez NFPA jako HRC 0.
Dodatkowe źródła:
Dodatkowe informacje na temat norm opisanych w tym rozdziale można znaleźć w następujących
sprawozdaniach i witrynach internetowych:
• informacje na temat wpływu NFPA 70E, NFPA 70B i OSHA na termograﬁę elektryczną można
znaleźć na stronie:
http://www.iriss.com/white-papers-sign-in
• informacje o normie NFPA 70B można znaleźć na stronie:
http://www.nfpa.org/aboutthecodes/AboutTheCodes.asp?DocNum=70B
• informacje o normie NFPA 70E można znaleźć na stronie:
http://www.nfpa.org/aboutthecodes/AboutTheCodes.asp?DocNum=70E
• informacje o normie OSHA 1910 można znaleźć na stronie:
http://www.osha.gov/SLTC/electrical/standards.html
• informacje o normie CSA Z462 można znaleźć na stronie:
http://www.csa.ca/products/occupational/Z462/Default.asp?language=English

Podsumowanie
1. Praca z podzespołami elektrycznymi pod napięciem należy do najbardziej niebezpiecznych
zajęć w miejscu pracy.
2. Normy dotyczące konserwacji prewencyjnej, takie jak NFPA 70B, wymagają przeprowadzania
inspekcji w podczerwieni całkowicie obciążonych przewodników i elementów obwodów pod
napięciem co najmniej raz w roku.
3. Normy OSHA 1910, NFPA 70E i CSA Z462 zawierają wymóg, by personel nie był narażany na przewodniki pod napięciem i elementy obwodu, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne.
4. Jeśli personel musi uzyskać dostęp do urządzeń pod napięciem, to wymaga się od niego używania
środków ochrony indywidualnej dostosowanych do poziomu zagrożenia podczas wykonywania
zadania.
5. Okna podczerwieni umożliwiają przeprowadzanie inspekcji przy zamkniętych panelach szafy,
a przez to bez narażania personelu na kontakt z podzespołami pod napięciem.
W związku z tym poziom HRC, wymagany podczas wykonywania inspekcji w podczerwieni
przez uszczelnione okno mógłby wynieść zero - taki sam jak przy wykonywaniu odczytu
miernika lub wykonywaniu innych czynności wokół zamkniętej rozdzielnicy.
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Rozdział 9
Korzyści z wdrożenia programu okien podczerwieni
Firmy wdrażają program okien podczerwieni z wielu różnych powodów, ale większość z nich to:
• przestrzeganie norm
• bezpieczeństwo
• zarządzanie ryzykiem
• zarządzanie danymi
• oszczędności/wydajność
Przestrzeganie norm i bezpieczeństwo
Po wykonaniu badań nad łukiem elektrycznym wiele ﬁrm jest zaskoczonych, znajdując cały szereg
zdarzeń gdzie obliczone poziomy energii przekraczają poziomy ochrony zapewniane przez środki
ochrony indywidualnej. W innych przypadkach obiekty mogą być zbyt bliskie ścian, aby umożliwić
pracownikom wykonywanie skanów poza granicą ograniczonego dostępu. Ponieważ w przypadkach
tych niemożliwa jest tradycyjna inspekcja, okna podczerwieni są jedynym rozwiązaniem. Inspekcja przez
zamknięty panel przy wykorzystaniu okien podczerwieni jest zgodna z wymogami OSHA, NFPA i CSA, a to
wszystko bez obowiązku stosowania podwyższonych środków ochrony indywidualnej.
Wbrew powszechnemu przekonaniu napięcie
niekoniecznie jest najlepszym prognostykiem
energii łuku elektrycznego.
W rzeczywistości trzy najważniejsze czynniki
wpływające na energię wypadku to: dostępny
prąd, czas usuwania zwarcia i odległość
pracownika od łuku. Bardzo często okazuje
się, że niektóre zastosowania dla prądu 480 V
cechują się wyliczoną energią zdarzenia znacznie
przekraczającą poziomy ochrony dostępnych
środków ochrony indywidualnej. Zastosowania
związane z niższym napięciem mogą przenosić
wyższe prądy i mogą być związane z większymi
opóźnieniami przed uruchomieniem.

Rysunek 28.

Etykieta ostrzegawcza pokazana na rys. 28 została znaleziona na części rozdzielnicy 480 V. Po dokładnym
obejrzeniu można stwierdzić, że granica zagrożenia łukiem elektrycznym przekracza 9,4 metra i zawiera
ostrzeżenie „wyjątkowo niebezpieczne, nie stwierdzono istnienia żadnej wystarczającej klasy środków
ochrony indywidualnej”, ponieważ 108,8 cal/cm2 przekracza 40 cal/cm2, którą cechują się środki
ochrony indywidualnej dostępne w zakładzie.
Norma bezpieczeństwa NFPA 70E (artykuł 100; zagrożenie łukiem elektrycznym; FPN No.1) zawiera
następujące stwierdzenie: „W normalnych warunkach eksploatacji zamknięte urządzenia elektryczne pod
napięciem, które są prawidłowo zamontowane i konserwowane, nie powinny powodować zagrożenia łukiem
elektrycznym.” Z drugiej strony usunięcie pokrywy panelu na rozdzielni 600 V MCC lub 1000 V+ powoduje
wzrost koniecznego poziomu ochrony HRC do poziomu 4 (w skali od 0 do 4) według NFPA/CSA.
Komunikat jest jasny: bezpieczniej jest utrzymywać urządzenia elektryczne w stanie zamkniętym, o ile to
możliwe. Powinno się zachęcać do stosowania nieinwazyjnych procesów roboczych, takich jak
wykorzystywanie okien podczerwieni, jako sposobu na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa
personelu. Wykorzystanie okien podczerwieni zostało uznane za czynnik zmniejszający
ryzyko wzbudzenia łuku elektrycznego w trakcie inspekcji do mniej niż 0,1%.
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Zarządzanie ryzykiem
Normy przytoczone w rozdziale 7 są oparte
głównie na zasadzie hierarchii kontroli - zdeﬁniowanej w normie
NFPA 70E, Dodatek F (rys. 29). Ta zasada stanowi zachętę
dla inżynierów do projektowania procesów i urządzeń, które
eliminują prawdopodobieństwo wypadków zamiast polegania
na środkach ochrony zbiorowej lub środkach ochrony
indywidualnej w celu ochrony pracownika w czasie wypadku.
Żaden pojedynczy środek ochrony nie musi być
ważniejszy od innych, ale priorytetem jest przeciwdziałanie
wypadkom, a nie odpowiadanie na nie.

Hierarchia kontroli:
1. Wyeliminować zagrożenie
2. Środki ochrony zbiorowej
3. Zastosować zabezpieczenia
4. Zabezpieczenia organizacyjne
5. Zastosować środki
ochrony indywidualnej
Rysunek 29.

W termograﬁi okno podczerwieni należy zaliczyć do „kategorii
eliminacji”, ponieważ wyklucza ono praktycznie wszystkie
czynniki wywołujące łuk elektryczny, które mogłyby być
spowodowane przez inspekcję. Proces roboczy z zamkniętą
szafą utrzymuje podzespoły pod napięciem w „stanie
zamkniętym i strzeżonym”; nie ma żadnej zmiany stanu,
a w związku z tym nie ma żadnego wzrostu
poziomu ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem wykracza poza bezpieczeństwo personelu hierarchia kontroli może mieć także zastosowanie do środków
trwałych ﬁrmy. Zakłady celowo planują wykonanie ryzykownych zadań po godzinach pracy - zmniejszając
w ten sposób ryzyko przerw w dostawie prądu i możliwość przestojów. Niestety, w przypadku większości
testów diagnostycznych urządzenia muszą być całkowicie obciążone i pod napięciem. W związku z tym okno
podczerwieni umożliwia specjalistom ds. termograﬁi rejestrowanie istotnych danych bez ryzyka przestoju.
Rysunek 30.

Zarządzanie danymi
Tak jak w przypadku innych technologii konserwacji planowej (Predictive Maintenance - PdM), korzyści
z termograﬁi wzrastają wraz z liczbą zebranych jakościowych danych. Istnieją jednak pewne problemy ze
zbieraniem danych i wyznaczaniem ich trendów. Należą do nich spójność w zakresie:
• punktu pomiarowego
• kąta zbierania
• odległości od celu
• odzwierciedlonych temperatur
• kalibracji kamery
• wysokiego obciążenia przy zastosowaniach elektrycznych.
Niespójności te są zwykle powodowane brakiem systematycznego procesu roboczego lub przez
przyzwyczajenia różnych specjalistów ds. termograﬁi. Okna podczerwieni pomagają
minimalizować lub eliminować potencjalne niespójności.
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Okna zapewniają wykonanie pomiarów za każdym razem pod tym samym kątem, z tego samego punktu i
z takiej samej odległości. Ponadto, specjaliści ds. termograﬁi powinni wybrać dokładne obszary docelowe i
zaznaczyć je taśmą lub etykietami o wysokiej emisyjności. Informacje na każdym celu powinny być notowane na etykiecie obok okna (zob. szczegółowe omówienie w rozdziałach 3 i 6).
Takie usystematyzowane i spójne podejście prowadzi do uzyskania bardziej dokładnych danych,
lepiej nadających się do wyznaczenia trendu. Systematyczne podejście do zbierania
danych może także usprawnić planowanie w ﬁrmie.

Oszczędności/wydajność
Czas wymagany do usunięcia przykręconych śrubami paneli, zobrazowania wnętrza szafy i ponownego
założenia pokryw panelu wynosi około jednej godziny dla dwóch osób. Inspekcja przez okno podczerwieni
zabiera 5-6 minut jednej osobie. Wzrost wydajności w związku z używaniem okien podczerwieni jest tak duży,
że koszt ich zakupu oraz instalacji zwykle zwraca się w pierwszym lub drugim cyklu inspekcji (zob. rozdział 10).

Podsumowanie
Używanie okien podczerwieni przynosi następujące korzyści:
1. przestrzeganie norm: urządzenia są utrzymywane w stanie zamkniętym i strzeżonym bez tworzenia
potencjalnego zagrożenia elektrycznego w trakcie inspekcji; używanie okien podczerwieni
eliminuje potrzebę stosowania podwyższonych środków ochrony indywidualnej;
2. bezpieczeństwo: inspekcja bezinwazyjna nie zwiększa ryzyka porażenia prądem ani
zapoczątkowania łańcucha przyczynowego wypadku z udziałem łuku elektrycznego;
3. zarządzanie ryzykiem: hierarchia kontroli wymaga od inżynierów i menedżerów eliminowania
ryzyka tam, gdzie to możliwe (w przeciwieństwie do polegania na środkach ochrony zbiorowej lub
środkach ochrony indywidualnej w celu ochrony personelu po wystąpieniu wypadku);
wykorzystanie okna podczerwieni eliminuje bardzo ryzykowne zachowania związane z inspekcją
przy otwartym panelu i zastępuje je nieinwazyjnym procesem roboczym;
4. zarządzanie danymi: okno podczerwieni zapewnia systematyczny sposób zbierania danych
podczas inspekcji – ten sam cel, ta sama lokalizacja, ten sam kąt i ta sama odległość; spójność w
procesie zbierania danych powoduje uzyskanie danych, które nadają się do zaprezentowania w
postaci trendu;
5. oszczędność i wydajność: jak wykazały badania czasu, używanie okien podczerwieni eliminuje
ponad 90% czasu inspekcji - a przede wszystkim... czas to pieniądz.
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Rozdział 10
Analiza kosztów i zysków
Badania pokazują, że tradycyjne inspekcje w podczerwieni z otwartym panelem są czasochłonne i cechują
się niskim stopniem wykorzystania wartościowych zasobów ludzkich (elektryków i specjalistów ds. termograﬁi).
Przykręcone śrubami panele są zaprojektowane w celu utrudnienia dostępu do podzespołów znajdujących
się pod napięciem. Używanie środków ochrony indywidualnej o dużych rozmiarach jeszcze bardziej
utrudnia ten proces.
Badania wskazują, że zespół dwóch elektryków będzie potrzebować około 30 minut na
bezpieczne usunięcie przykręconego śrubami panelu. Po około sześciu minutach skanowania wnętrza
elektrycy potrzebują kolejnych 30 minut na założenie panelu. W przypadku trzyosobowego zespołu
inspekcyjnego oznacza to 3,3 roboczogodziny na panel.
Poza usunięciem panelu przez dwóch elektryków oraz inspekcją dokonaną przez specjalistę ds. termograﬁi,
czas dodatkowo wydłuża założenie i zdjęcie środków ochrony indywidualnej. Założenie i zdjęcie
środków ochrony indywidualnej zabiera średnio 30 minut. W przypadku trzyosobowego zespołu
oznacza to dodanie 1,5 roboczogodziny za każdym razem, kiedy zespół rozpoczyna zmianę lub robi przerwę.
Zależnie od środowiska roboczego, może to oznaczać tysiące złotych wydanych na „zmiany garderoby”.

Roboczogodziny

Łączna liczba
roboczogodzin

Usunięcie pokrywy

0,5

1,0

60 PLN

Inspekcja w podczerwieni

0,1

0,1

15 PLN

Wymiana pokrywy

0,5

1,0

60 PLN

Czas oczekiwania specjalisty
ds. termograﬁi

1,0

1,0

150 PLN

Czas oczekiwania elektryka

0,1

0,2

12 PLN

Obsługa

Łączny średni koszt

Kiedy ﬁrmy dokładniej przeanalizują liczby, to staje się coraz bardziej oczywiste, że inspekcje przez otwarte
panele są dla nich znacznie bardziej kosztowne. Przykładowo, specjalista ds. termograﬁi (zakładowy lub
zewnętrzny) spędza około 60 z 66 minut pracy na oczekiwaniu na otwieranie i zamykanie paneli przez
elektryków. Oznacza to ponad 5,5 niewykorzystanych godzin w sześciogodzinnym dniu pracy. Tymczasem
tych dwóch elektryków spędzi łącznie 12 z każdych 66 minut, oczekując na zakończenie skanowania przez
specjalistę do spraw termograﬁi. Okna podczerwieni umożliwiają specjalistom ds. termograﬁi przeprowadzanie
kontroli, równocześnie eliminując te bezproduktywne czasy oczekiwania.
Wykorzystanie okien podczerwieni znacznie zwiększa wydajność personelu. Wymóg dotyczący
stosowania środków ochrony indywidualnej jest ograniczony do poziomu „wykonywanie zadań
administracyjnych” przy urządzeniach elektrycznych. Wymogi będą różne dla każdego zakładu i dlatego
należy przestrzegać zaleceń obowiązujących we własnej ﬁrmie. Czas zakładania i zdejmowania środków
ochrony indywidualnej jest praktycznie wyeliminowany. Specjalista ds. termograﬁi nie potrzebuje żadnego
zespołu pomocniczego, a średni czas skanowania wynosi zaledwie 5-6 minut na okno. Ponieważ
wyeliminowanych zostaje ponad 90% roboczogodzin, całkowity zwrot z inwestycji jest osiągany w ciągu
jednego lub dwóch cykli inspekcji.
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Studium przypadku
Pewna papiernia w USA wykorzystywała dwuosobowy zespół kontrolny, ponieważ jej
specjalista ds. termograﬁi posiadał odpowiednie kwaliﬁkacje, aby pomagać elektrykowi. Badanie
prowadzone przed montażem okien wykazało, że zespół ten poświęcił 331 roboczogodzin na wykonanie
inspekcji w 65 oddzielnych miejscach (głównie rozdzielnica i transformatory). Po zamontowaniu 197
okien IR specjalista ds. termograﬁi mógł dokonać inspekcji wszystkich 65 obiektów (oraz dodatkowych
pięciu, których nie można było wcześniej skontrolować ze względu na występowanie poziomów energii
powodujących wysoką wypadkowość) w ciągu zaledwie 16 roboczogodzin. Całkowity koszt inwestycji w
okna wyniósł 42 050 USD. Montaż został zlecony ﬁrmie zewnętrznej w cenie 18 910 USD. Ta jednorazowa
inwestycja w wysokości 60 960 USD zwróciła się po zaledwie dwóch cyklach inspekcji. Całkowity zwrot z
inwestycji po pięciu cyklach wyniósł 135 915 USD.
Okna podczerwieni to jeszcze jeden przypadek, kiedy prawidłowy poziom bezpieczeństwa przynosi
wymierne korzyści ekonomiczne. Obniżone jest ryzyko katastrofalnego uszkodzenia i przestoju, podobnie jak
zmniejszają sięzagrożenia dla personelu. Warto też dodać, że okna podczerwieni umożliwiają personelowi
bardziej wydajną pracę. Podsumowując można stwierdzi, że okna podczerwieni umożliwiają ﬁrmom
oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy i zachowanie bezpieczeństwa.
Dodatkowe źródła
Dodatkowe informacje na temat badań czasowych opisanych w tym rozdziale można znaleźć
na stronie: http://www.iriss.com/case-studies-sign-in

Podsumowanie
1. Badania wskazują, że tradycyjne inspekcje przez otwarty panel są bardzo czasochłonne.
Koszty pracy mogą łatwo przekroczyć 300 PLN na panel.
2. Innym kosztownym zadaniem związanym z tradycyjnymi inspekcjami jest czas zakładania i
zdejmowania środków ochrony indywidualnej. Koszty mogą szybko przekroczyć tysiące złotych
na cykl inspekcji.
3. Używanie okien eliminuje praktycznie cały czas oczekiwania i przygotowania środków ochrony
indywidualnej. Przekłada się to na oszczędności przekraczające 90% czasu zwykle wymaganego do
wykonania inspekcji termograﬁcznych.
4. Ze względu na oszczędności w roboczogodzinach, jakie zapewniają okna podczerwieni, większość
programów okien zapewnia zwrot z inwestycji w pierwszym lub drugim cyklu inspekcji.
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Dodatek
UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU OKIEN PODCZERWIENI
Procedury bezpiecznego i skutecznego montażu okien podczerwieni zostały udokumentowane i
dopracowane w ciągu ostatniej dekady, kiedy technicy zamontowali tysiące okien w niemal każdym
możliwym do wyobrażenia zastosowaniu. Poniższe informacje oferujemy, aby maksymalnie ułatwić planowanie
tego procesu. Ułatwią one montaż w sposób zapewniający długotrwałe
użytkowanie i maksymalne korzyści. Prawidłowe planowanie umożliwia włączenie kosztów pracy
do dowolnego projektu kapitałowego, tak by montaż nie stanowił poważnego obciążenia dla budżetu
operacyjnego działu utrzymania ruchu. Specjalista ds. termograﬁi, który będzie używał okien, powinien być
także włączony w ten proces, ponieważ to on zna od podszewki urządzenia zaplanowane do modernizacji
w postaci montażu w nich okien podczerwieni.

Podczas planowania swojego projektu trzeba także rozważyć udział przedstawiciela producenta
okien, który wykona wstępną ocenę w zakładzie i oszacuje właściwą liczbę okien
(należy pamiętać, że czas odłączenia prądu nie jest odpowiednim momentem na uświadomienie sobie, że
potrzebne będzie dodatkowe okno). Taki specjalista może także ogólnie oszacować, ile okien może być
zamontowanych przez dwuosobową ekipę w danym czasie w Twoim zakładzie. Doświadczenie z
innymi projektami, w których brał udział w montażu, pozwala Twojej ﬁrmie na skorzystanie z lat jego
doświadczeń i rozpoczęcie programu z dokumentacją niezbędną do maksymalizacji ROI.
Współpracowaliśmy z podmiotami z wielu branż w celu skutecznego wdrożenia okien podczerwieni i
rozumiemy, że czasem wdrażanie etapowe okien ma sens ze względu na trudności budżetowe, ograniczenia
w dostępności personelu lub możliwościach odłączenia napięcia.

W celu ułatwienia procesu montażu należy skoncentrować się na kilku obszarach:
prawidłowe wymiary okna
umieszczenie okna
oprzyrządowanie i czynności niezbędne do montażu
dokumentacja celów, współczynnika przepuszczalności i emisyjności celów.
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Prawidłowe wymiary okna
Do określenia rozmiaru okna niezbędnego do prawidłowej inspekcji celów w obrębie obudowy potrzebne
jest zrozumienie teoretycznych podstaw promieniowania podczerwonego, komponentów znajdujących się w
obudowie i ograniczeń ﬁzycznych kamery używanej do dokonywania inspekcji. W rozdziale 5 podano
szczegółowe informacje o wyznaczaniu pola widzenia (FOV) kamery, ale można także użyć kalkulatora
zamieszczonego na naszej stronie
internetowej: http://www.iriss.
com/fov-calculator . Należy
wyznaczyć odległość od okna
i rozmiar celów, które mają być
poddane inspekcji, aby mieć
pewność, że cały obszar będzie
monitorowany przez okna.

Używanie okien serii okien CAP (prostokątnych, o rozmiarach większych, niż okrągłe z serii VP)
powoduje zwiększenie pola widzenia FOV do momentu, w którym wszystkie cele wewnątrz
obudowy są uwidocznione. Jeśli nie są dostępne informacje o tym, jakie cele muszą być poddane
inspekcji i nie wiadomo, jaka jest odległość od okna do celu, to im większe okno tym bardziej ekonomiczny
i wydajny będzie program inspekcji po montażu. Pracę specjalisty ds. termograﬁi znacznie ułatwia sytuacja,
kiedy dostępne FOV jest większe od absolutnie niezbędnego niż sytuacja, w której trzeba dokonywać oceny
w oparciu o niekompletne dane. Wiele razy w tej sytuacji korzyści z zamontowania okien są zniweczone, a szafa
jest otwierana na czas inspekcji z powodu zbyt małych rozmiarów okna. Początkowy koszt okna jest mało istotny
w porównaniu z nieplanowymi wyłączeniami prądu lub uszkodzeniami dodatkowymi spowodowanymi przez
progresję niewykrytych błędów. Oferujemy kalkulator ROI, który można pobrać, dla wygody, z naszej strony
internetowej: http://info.iriss.com/roi .
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Umieszczenie okna
Umieszczanie okien jest zwykle przepro wadzane przy odłączeniu napięcia od celów,
tak by cele (i wszelkie ewentualne przeszkody na drodze) mogły być natychmiastowo sprawdzone.

Specjalista ds.
termograﬁi lub wyznaczony przedstawiciel
spółki, który odpowiada za przeprowa wadzenie inspekcji w podczerwieni ma
kluczowe znaczenie dla prawidłowego
oszacowania liczby i umiejscowienia okien.

Narzędzia niezbędne do montażu
Narzędzia niezbędne do montażu większości okien podczerwieni powinny być łatwo dostępne w większości sklepów z
artykułami do urządzania wnętrz. Dobrze jest mieć pod ręką
kilka narzędzi do cięcia, ponieważ nie można wykluczyć, że
dojdzie do ich uszkodzenia właśnie wtedy, kiedy będą
najbardziej potrzebne.
Większość działów konserwacji elektrycznej ma już niezbędne
urządzenia do montażu okrągłych okien, a duże okna
kwadratowe mogą być łatwo cięte, zależnie od materiału
obudowy. Jeśli te narzędzia nie są wykorzystywane w Twoim
przedsiębiorstwie rozsądnie będzie zlecić montaż ﬁrmie zewnętrznej.

Dokumentacja celów pomiaru i ich emisyjności, współczynnik transmisyjności okna
Jak napisano w rozdziale 6, jednym z najważniejszych kroków podejmowanych w trakcie montażu okna jest
zapewnienie wykonania go przez osobę, która rozumie rolę, jaką wypełnia okno w skutecznym
programie podczerwieni. Udokumentowanie celów wewnątrz obudowy przy użyciu kamery cyfrowej
podczas montażu dostarcza specjaliście ds. termograﬁi punktów odniesienia do późniejszych kontroli.
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Elektryk wysłany do naprawy luźnego
połączenia może nie w pełni rozumieć
technologię lub nie być w stanie
skorelować termogramu z rzeczywistymi
urządzeniami zamontowanymi wewnątrz
obudowy. Mając dostępny obraz cyfrowy
można łatwo zlokalizować usterkę, a jego
prawidłowe wykorzystanie pomaga w diagnozowaniu potencjalnych problemów.

Współczynnik transmisji okna podczerwieni może
być wcześniej zmierzony przez doświadczonego specjalistę ds. termograﬁi,
a następnie wpisany na dołączonej naklejce informacyjnej. Dobrym narzędziem do wyznaczania
współczynnika przepuszczalności jest „test ﬁliżanki kawy”, omówiony w rozdziale 4.
ZDECYDOWANIE zaleca się maksymalizację
emisyjności celu podczas montażu okna. Czyste
cele metalowe są trudne do mierzenia przy
użyciu kamer podczerwieni. Używanie celów o
znanej emisyjności, takich jak etykiety IRISS IR-ID,
bardzo zwiększy dokładność inspekcji podczas
wykonywania termograﬁi przy użyciu okien
podczerwieni lub bez nich (zob. informacje w
rozdziale 3).

Wniosek
Należy pamiętać, że cena zakupu to tylko jedna część kosztu wdrażania programu inspekcji w podczerwieni
z wykorzystaniem okien. Jeśli można zaplanować i ustalić harmonogram przestoju, personel i narzędzia
niezbędne do prawidłowego zamontowania i udokumentowania urządzeń poddawanych inspekcji,
to inwestycja w okna podczerwieni może zacząć się zwracać wkrótce po zainicjowaniu tego procesu.
Uwzględnienie tych elementów minimalizuje czas niepełnego działania rozdzielnicy i umożliwia
zamontowanie maksymalnej liczby okien podczas zaplanowanego wyłączenia. Więcej informacji
odnoszących się do TWOJEJ szczególnej sytuacji można uzyskać, kontaktując się z doświadczonym
zespołem dostawców rozwiązań ﬁrmy IRISS, aby uczynić swój program inspekcji podczerwieni bezpiecznym,
wydajnym i skutecznym.
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