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INSTRUKCJA  

 

Temat: Temperatura w procesie skrawania z wykorzystaniem 

kamery termowizyjnej FLIR SC 6000HS 

 

 

3.1 Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest określenie rozkładu pól temperatury w strefie skrawania podczas 

procesu frezowania frezem walcowo-czołowym. 

 

3.2 Wprowadzenie 

Najprostszym sposobem bezdotykowego określania temperatury ciała promieniującego 
jest ocena temperatury nieuzbrojonym okiem według charakterystycznych barw (rys. 1). 

Doświadczeni praktycy uzyskują dla temperatur powyżej ok. 700 ⁰C dokładności oceny 
temperatury wystarczające dla prostszych procesów obróbki cieplnej. 
 

Temperatura ⁰C Barwa Temperatura ⁰C Barwa 

550 - 580 Czarno-purpurowa 830 - 880 Ciemno-pomarańczowa 

580 - 650 Brunatno-purpurowa 880 - 1050 Pomarańczowa 

650 - 750 purpurowa 1050 - 1150 Żółto-pomarańczowa 

750 - 780 Ciemno-karminowa 1150 - 1250 Żółta 

780 - 800 Karminowa 1250 - 1320 Biało-żółta 

800 - 830 Karminowo-
pomarańczowa 

  

 
Rys .1 Tabela barw temperaturowych do orientacyjnej oceny temperatury 
 
 Pirometry należą do grupy bezstykowych przyrządów do pomiaru temperatury. 
Umożliwiają one pomiar temperatury powierzchni ciał wykorzystując ich promieniowanie 
temperaturowe. Pomiar odbywa się tu w sposób bezstykowy – odległościowy, istniejące pole 
temperaturowe nie ulega zatem zakłóceniu. 
 Zakres promieniowania temperaturowego mającego największe znaczenie w 
pirometrii zawiera się w granicach od około 0,4 do 20 µm, a więc leży w zakresie 
promieniowania widzialnego i podczerwonego. 
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Rys. 2 Zakres promieniowania temperaturowego wraz z zaznaczeniem typów detektorów 
stosowanych w różnych typach pirometrów 

 
Zależnie od wykorzystywanego zakresu długości fal promieniowania temperaturowego, 

pirometry dzieli się na: 

 Pirometry całkowitego promieniowania, zwane pirometrami radiacyjnymi, 

 Pirometry pasmowe wykorzystujące pewne pasmo wysyłanego 
promieniowania, będące najczęściej pirometrami fotoelektrycznymi, 

 Pirometry monochromatyczne pracujące przy jednej długości fali, z detektorem 
fotoelektrycznym lub z okiem ludzkim jako detektorem w układzie 
porównawczym (pirometry luminancyjne lub z zanikającym włóknem), 

 Pirometry dwubarwowe (stosunkowe), w których natężenie promieniowania 
wysyłanego w dwóch różnych długościach fal jest porównywane  z detektorami 
fotoelektrycznymi lub okiem ludzkim. 

 
Zgodnie z danymi technicznymi producenta kamera termowizyjna wykorzystywania w 

ćwiczeniu wykorzystuje detektor zbudowany z antymonku indu [InSb], który pracuje w 
zakresie promieniowania elektromagnetycznego od 3 do 5 µm. Zakres od 1 do 5 µm jest 
dodatkową opcją. Zgodnie z powyższą klasyfikacją naszą kamerę można zakwalifikować do 
grupy pirometrów fotoelektrycznych. 
 

Zasada działania pirometrów fotoelektrycznych polega na pomiarze sygnału 
elektrycznego wytwarzanego w fotoelementach, na których skupiane jest promieniowanie 
temperaturowe wysyłane przez ciało badane. Zakres długości fal promieniowania 
wykorzystywany w danym pirometrze fotoelektrycznym zależy od czułości widmowej 
zastosowanego fotoelementu, przepuszczalności widmowej jego soczewki oraz ewentualnie 
stosowanego filtra. 

 
Kamera termowizyjna wykorzystuje zjawisko promieniowania podczerwonego, 

emitowanego z obiektu badanego. Ponieważ wartość promieniowania jest funkcją 
temperatury powierzchni obiektu, możliwe jest wizualizowanie rozkładu temperatur oraz 
dokonywanie przeliczeń. Pomiar jest korygowany po uwzględnieniu zniekształceń 
spowodowanych warunkami otoczenia, dlatego wprowadza się parametry takich wielkości 
fizycznych jak: temperatura otoczenia, wilgotność względna, emisyjność powierzchni obiektu 
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badanego czy odległość kamery od obiektu. System zapewnia uzyskanie barwnego obrazu - 
mapy temperatur - termogramu o wysokiej rozdzielczości. Przykładowy termogram 
(termograf) przedstawiający czajnik elektryczny został zaprezentowany na rys. 3 

 

 
 

Rys. 3 Termogram czajnika elektrycznego wraz z liniami umożliwiającymi analizę 
temperatury 

 
 Analizę można wykonywać za pomocą analitycznego oprogramowania ThermaCAM 

Researcher Professional zainstalowanego na komputerze. W instrukcji przedstawiono 
jedynie podstawowe funkcje programu. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi programu 
znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej przez dostawcę oprogramowania. 

 

 
 

Rys.4 Oprogramowanie komputerowe sterujące pracą kamery termowizyjnej 
wykorzystywane w ćwiczeniu. 
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Badania termograficzne będą wykonywane na stanowisku badawczym 
przedstawionym na rys.5. Głównym składnikiem stanowiska jest kamera termowizyjna FLIR 
SC6000HS, której szczegółowe dane techniczne przedstawiono w załączniku do niniejszej 
instrukcji. Kamera termowizyjna połączona jest z przenośnym komputerem przewodem 
sieciowym umożliwiającym komunikację z kamerą w celu rejestracji i zmiany ustawień 
kamery termowizyjnej. Proces skrawania realizowany jest na frezarce numerycznej MiniMill 
firmy HAAS. 

 

 

Rys.5 Widok ogólny stanowiska badawczego do określania rozkładu temperatury przy pomocy 

kamery termowizyjnej. 

 

3.3 Przebieg ćwiczenia 

 

Montaż stanowiska do pomiarów termowizyjnych rozpoczynamy od poprawnego 
rozstawienia statywu. Obserwując poziomice ustawiamy statyw tak, aby był stabilną podporą 
dla kamery termowizyjnej. W celu zamontowania kamery na statywie należy odpowiednio 
ustawić dźwignię znajdującą się w górnej części statywu a następnie ustawić i zamocować 
kamerę. Przed przystąpieniem do pracy z kamerą termowizyjną należy: 

 

 sprawdzić poprawność połączeń kamery termowizyjnej z komputerem poprzez kabel 
sieciowy. Należy podłączyć kamerę jak i komputer do zasilania. 

 wykazując się szczególna ostrożnością należy zamontować obiektyw kamery.  
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 poprzez naciśnięcie przycisku Power znajdującego się na panelu przyłączeniowym 
kamery termowizyjnej włączamy kamerę. Powinniśmy usłyszeć charakterystyczny 
dźwięk pracy liniowej chłodziarka Stirlinga. 

 Klikamy na ikonę start znajdująca się w lewym dolnym rogu ekranu komputera a 
następnie wybieramy program ThermaCAM Researcher zgodnie z poniższym 
rysunkiem. 

  

 

Kolejnym etapem jest połączenie kamery termowizyjnej z interfejsem graficznym 

programu. W tym celu wybieramy z menu programu funkcję Camera > Connect. W wyniku 

tej operacji wyświetla nam się okno IP Engine Selection, gdzie klikamy na linię z widocznym 

żółtym wykrzyknikiem, następnie wybieramy OK. 

 

 

Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie powinniśmy zobaczyć okno, do którego 

można wprowadzić poprawny numer IP. W naszym przypadku należy wpisać w ostatnie pole 

adresu liczbę 158 zgodnie z poniższym rysunkiem. 
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Następnie należy zatwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku OK. Po podłączeniu 

kamera jest gotowa do rejestracji zdjęć bądź sekwencji zdjęć termicznych. Pojawia się okno 

ustawień kamery, w którym na kolejnych zakładkach ustawiamy parametry podane przez 

prowadzącego ćwiczenie. Start rejestracji następuje po naciśnięciu przycisku 

przedstawionego na poniższym rysunku. 
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Widok interfejsu graficznego programu ThermaCAM Reasercher Professional wraz z 

włączonymi narzędziami do analizy rozkładu temperatury na przykładzie czajnika 

elektrycznego. Wykresy poniżej przedstawiają rozkład temperatury wzdłuż linii ustawionych 

prostopadle do siebie. W prawym oknie można obserwować liczbowe wartości temperatury 

maksymalnej, średniej itd. 

 

W ćwiczeniu proponuje się porównanie pól temperaturowych dla dwóch typów frezów 

różniących się liczbą ostrzy skrawających w tych samych warunkach skrawania. Ustawienia 

parametrów skrawania tj posuw na ostrze, prędkość skrawania oraz głębokość skrawania 

jest uzależniona od zastosowanego narzędzia dlatego nie podaje się wytycznych co do ich 

doboru. Prowadzący ćwiczenie wraz obsługą techniczną obrabiarki podaje polecane warunki 

skrawania. 

Przykład termogramu procesu frezowania frezem trzpieniowym walcowo-czołowym na 

frezarce numerycznej HAAS został przedstawiony na poniższym rysunku. 
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Wynikiem ćwiczenia powinno być zapisanie na dysk twardy komputera sekwencji 

zdjęć termicznych z parametrami podanymi przez prowadzącego dotyczącymi ilości klatek 

na sekundę oraz rozdzielczości. W celu opracowania danych eksperymentalnych należy 

posłużyć się funkcjami programu ThermaCAM Researcher Professional. Głównymi celami 

badań eksperymentalnych jest wyznaczenie różnic pół temperaturowych w dwóch testach. 

Dodatkowo można określić jak szybko i o jaką wartość nastąpił wzrost temperatury w strefie 

obróbki. Następnie studenci na podstawie uzyskanych wyników formułują wnioski końcowe. 

Rozważania powinny uwzględniać zjawiska zakłócające tj emisyjność różnych typów 

materiałów w strefie skrawania, wpływ dodatkowych źródeł ciepła mogących pochodzić od 

elementów konstrukcyjnych obrabiarki oraz promieniowania odbitego. Studenci powinni 

zwrócić szczególna uwagę na wartości temperatur uzyskanych w testach i ustosunkować się 

do nich. Ze względu na ograniczony czas laboratorium zapoznanie się z zagadnieniami 

teoretycznymi związanymi z prawami wykorzystywanymi w termografii (np. definicje ciała: 

doskonale czarnego, szarego, białego, prawo Plancka, prawo Wiena, prawo Stefana-

Boltzmanna, emisyjność itd.) pozostawia się w gestii studentów. 



 

Politechnika Łódzka 
Instytut Obrabiarek i TBM (I-8)  
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi 

 

Opracował: dr inż. Piotr Zgórniak  Strona 9 z 9 

Ćwiczenie: 3 

Temat: Temperatura w procesie skrawania z wykorzystaniem kamery 

termowizyjnej FLIR SC 6000HS 
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