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Termowizyjny pomiar temperatury wstęgi
w procesie produkcji papieru
Thermographic measurement of web temperature
in the paper production process
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W artykule przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania kamery

Wprowadzenie

termowizyjnej do pomiaru temperatury wstęgi papierowej w celu kontroli
procesu jej konsolidacji. Zidentyfikowano problemy, jakie należy rozwiązać

Przemysłowe kamery termowizyjne znajdują obecnie zastosowanie

w celu zapewnienia dokładności pomiaru oraz wyprowadzono zależności

m.in. do zdalnego pomiaru temperatury powierzchni maszyn i urządzeń

pozwalające na wyznaczenie rzeczywistej temperatury powierzchni papieru
i prawidłowe mapowanie współrzędnych obrazowych na metryczne współrzędne powierzchni wstęgi. Opracowano technikę identyfikacji właściwości
radiometrycznych papieru w zakresie promieniowania termicznego, którą
zweryfikowano pomiarami temperatury wstęgi na cylindrze suszącym maszyny produkującej papiery higieniczne.
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Wiarygodne
szacowanie nośności konstru
oraz wytwarzanych produktów. Jednym z potencjalnych
zastosowań

(np. wpudła
klapowe,
termowizji jest pomiar temperatury wstęgi papierowej
procesie
jej SRP/RRP itp.) oparte
zidentyfikowanym zestawie
konsolidacji w maszynie papierniczej. Zastosowanieprecyzyjnie
kamery termowi-

ciowychi szybkości
oraz odpowiednim modelu mat
zyjnej daje szansę na znakomite zwiększenie rozdzielczości

sformułowanymi
pomiaru w stosunku do tradycyjnych technik pomiarowych
bazującychrównaniami konstytutywn

zestawiono
na skanowaniu przemieszczającej się wstęgi, dzięki pracy
obrazowaniu
całej i omówiono techniki do

identyfikacjiUżycie
parametrów materiałowych te
jej szerokości i rejestracji obrazów z dużą częstotliwością.

syjność

jest szczególnie
ważny w przypadku testów w
kamery pozwala na wyznaczenie profilu poprzecznego
temperatury

The analysis of the possibilities of using a thermovision camera to measure

czenia i/lub
wytężenia próbek tektury o różn
przetwornika obrazowego [4] i jej zmienności w czasie,
z rozdziel-

the temperature of a paper web in order to control the process of its consolidation is presented in the article. Problems, which should be solved in
order to ensure the accuracy of the measurement have been identified, and
the dependencies allowing to determine the actual paper surface temperature and proper mapping of image coordinates to the metric coordinates of
the web surface have been derived. A technique for identifying radiometric
properties of the paper in the range of thermal radiation was developed,
which was verified by measuring the temperature of the web on the drying
cylinder of a machine producing hygiene papers.
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falistej,
ponieważ
wstęgi z jednego obrazu, z wysoką rozdzielczością,
zależną
od typuw laboratorium najczęśc

a nie bezpośrednio szukane parametry mate
czością zależną od częstości przechwytywania obrazów.

a posteriori
z równań
Niewątpliwe zalety termowizji, polegające na szybkim
pomiarze
roz- matematycznych. Pona
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są związane

wyselekcjonowanie
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pomiaru [7], odpowiednich testów la

do ich wyznaczenia
jak i braku możliwości dogodnego usytuowania kamery
względem jest dodatkowo utrudni

łach
cyklutrudności
omówiono zagadnienia dotycząc
odcinka wstęgi poddawanego badaniu. Do pierwszej
grupy

należy zaliczyć transmisyjność papieru w obszarzesprawdzono
długości falwpływ
pro- procesów przetwórczy

oraz opisano
metody sprawdzania przydatn
mieniowania termicznego, szczególnie papieru higienicznego
o małej

identyfikacji dla
w oparciu o analizę wrażliw
gramaturze i grubości. Taki papier staje się częściowodo
przezroczysty
wykorzystania
promieniowania termicznego, co utrudnia pomiar jegoporównano
temperaturyskuteczność
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i metod odwrotnych
otoczenia o temperaturze znacząco obiegającej od temperatury
wstęgi, w procesie identyfikacji

tektury
falistej.
Porównano i zestawiono rów
albo ulegającej częstym zmianom. Druga grupa utrudnień
wynika
z braku

różnych kombinacji
możliwości swobodnego mocowania kamery w dowolnym
miejscu zestawów badań labora

Słowa
maszyny i konieczności jej ustawiania tak, że kierunek
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niczne, testy
laboratoryjne
kamery jest znacznie odchylony od normalnej do powierzchni
wstęgi.

Wówczas obraz powierzchni papieru jest zniekształcony przez rzuto-
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profilu poprzecznego temperatury w funkcji odległości od wybranego
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