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Проблема безконтактного вимірювання температури полум’я є однією з найважли-
віших у сучасній промисловості. Це пов’язано, насамперед, з тим, що вибір опти-

мальних режимів горіння є дуже важливим з точки зору економії паливних ресурсів.
У наш час для ефективного спалювання палива підбирають оптимальне співвід-

ношення газу й повітря. При цьому використовуються газоаналізатори — прилади, 
які відбирають газ і проводять хімічний аналіз відсоткового складу газу. Це є до-
статньо складним процесом. Тому найбільш перспективним у цій сфері є викорис-
тання пірометрів, які б могли прямо проводити вимірювання температури полум’я 
безконтактним способом.

Такі вимірювання можливі лише на тих довжинах хвиль, де гази, що входять до 
складу полум’я, мають хорошу випромінювальну здатність [1]. Зокрема, газ CO2 має 
смугу поглинання на довжині хвилі 4,25 мкм. Пірометр Thermalert TXSD54SF, виготов-
лений фірмою Raytek, має датчик випромінення із вбудованим фільтром, який виокрем-
лює довжину хвилі 4,25 мкм. За допомогою такого пірометра можна проводити вимірю-
вання температури полум’я, де вміст CO2  не менший 10 %. Однак найбільш важливими 
проблемами під час проведення вимірювань за допомогою такого приладу є знан-
ня коефіцієнта випромінення полум’я, а також його залежності від товщини полум’я.

 ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВИПРОМІНЕННЯ ПОЛУМ’Я 
ДЛЯ ПІРОМЕТРА THERMALERT TXSD54SF
Вимірювання коефіцієнта випромінення полум’я проводилися на звичайних побу-

тових газових пальниках за допомогою зазначеного пірометра Thermalert TXSD54SF, 
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який у цьому випадку використовувався як датчик 
випромінення на довжині хвилі 4,25 мкм.

Як випливає із закону Кирхгофа [2], коефі цієнт 
випромінення будь-яких об’єктів завжди дорівнює 
їхньому коефіцієнту поглинання на всіх довжи-
нах хвиль. У свою чергу, коефіцієнт поглинання 
об’єкта завжди можна визначити шляхом вимірю-
вання його коефіцієнтів відбиття й пропускання 
з формули:
  , (1)
де ε, ρ τ — коефіцієнти поглинання, відбиття, про-
пускання об’єкта відповідно.

У силу того, що коефіцієнт відбиття ρ газів дорів-
нює нулю, для полум’я коефіцієнт поглинання мож-
на записати у виді:
 . (2)

Схему установки, на якій проводилися вимірю-
вання, подано на рис. 1.

У цій схемі як випромінювач в області довжини 
хвилі 4,25 мкм використовувалося полум’я №1, а як 
зразок для вимірювання коефіцієнта пропускання 
полум’я — полум’я №2.

Пірометр установлювався у такий спосіб, щоб 
його оптична вісь була в одній площині з газовими 
пальниками. При цьому випромінений потік у піро-
метр із площинки візування полум’я №1 проходив 
через полум’я №2.

Методика вимірювань була такою.
На початку вимірювався сигнал I пірометра 

від загального сумарного потоку випромінення 
Р полум’я №1 і полум’я №2. Потім полум’я №1 пе-
рекривалося заслінкою й вимірювався сигнал піро-
метра I2 від потоку Ро полум’я №2.

Сигнал пірометра від потоку P2 полум’я №1, що 
пройшов через полум’я №2, визначався у такий 

спосіб:
 . (3)

Сигнал пірометра I1 від потоку Р1 полум’я №1 ви-
значався шляхом вимикання пальника №2.

Звідси коефіцієнт пропускання полум’я №2 ви-
значався у такий спосіб:
  . (4)

Як показали вимірювання, коефіцієнт пропускан-
ня полум’я товщиною l = 23 мм склав 0,624.

Показник поглинання полум’я можна визначити 
із виразу:
 . (5)

Залежність коефіцієнта випромінювання полум’я 
від його товщини можна визначити з виразу:
 . (6)

Із (6) випливає, що, у випадку товщини 300 мм, 
коефіцієнт випромінення полум’я становить 0,998. 
Цього значення цілком достатньо для точних ви-
мірювань температури за допомогою пірометра 
Thermalert TXSD54SF.

 ВИПРОБУВАННЯ ПІРОМЕТРА 
У ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ
Окрім вимірювань коефіцієнта випромінення 

полум’я, проводилися також випробування піромет-
ра в робочих умовах у котельні. Для того, щоб ви-
значити, яким чином необхідно правильно проводи-
ти вимірювання температури полум’я в камері зго-
ряння, було вирішено проводити вимірювання дво-
ма різними способами — за допомогою термопари 
хромель-алюмель і пірометра Thermalert TXSD54SF.

На рис. 2 показано камеру, у якій відбувається 
згоряння газу.

Для забезпечення високої точності вимірювань 
термопарою було вирішено виготовити її довжиною 
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Рис. 1. Схема установки для вимірювання 
коефіцієнта випромінення полум’я
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Рис. 2. Схема вимірювання температури полум’я 
у камері згоряння
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4 метра. Це дало можливість уводити її глибше 
в полум’я, що значно знизило теплові втрати за дро-
тами термопари й, відповідно, підвищило точність 
вимірювань.

Проведення вимірювань температури полум’я че-
рез бічні отвори №2 і №3 у цьому випадку є не зов-
сім правильними, оскільки через ці отвори видно 
частину розширюваного полум’я, де відбуваєть-
ся різка зміна концентрації СО2 і мають місце біль-
ші градієнти температури у поперечній площині. 
Це показали й вимірювання, проведені пірометром 
і термопарою. Відмінності в показах сягали 250 °С.

Тому було вирішено проводити вимірювання че-
рез отвір №1, де була можливість вимірювати тем-
пературу уздовж поздовжньої осі полум’я й за нор-
мальної концентрації полум’я. Покази термопари при 
цьому були на рівні 1227 °С, а пірометра — 1242 °С. 
Відмінність 15 °С у показах пірометра й термопари 

у таких умовах вимірювань є невеликою, якщо вра-
хувати похибки термопари й пірометра, нестабіль-
ність горіння полум’я, а також градієнти темпера-
тур у самому полум’ї.

Виходячи з результатів проведених досліджень, 
можна зробити висновок, що пірометр Thermalert 
TXSD54SF є придатним для вимірювання темпера-
тури полум’я й може використовуватися у системах 
оптимізації режимів горіння, що є перспективним 
з точки зору економії паливних ресурсів.
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16—17 травня у ДП «Укр метр-
тест стандарт» відбулася 

Міжнародна науково-практична конференція «Нові 
технології й прилади обліку нафтопродуктів і зрід-
женого газу при їхньому виробництві, транспор-
туванні, зберіганні й відпустку», присвячена акту-
альним питанням упровадження сучасних методів 
автоматизації обліку рідких енергоносіїв, а також 
методів повірки як систем автоматизованого облі-
ку в цілому, так і засобів вимірювань, що входять 
до їх складу.

У її роботі взяли участь провідні фахівці 
ДП «Укрметртестстандарт», Асоціації «Об’єднання 
операторів ринку нафтопродуктів України» — ор-
ганізаторів конференції, нафтогазових трейде-
рів (WOG, Shell, Lukoil), вітчизняних компаній-
розроблювачів вимірювального устатковання 
(ТОВ «Скіф-Аналіт», ТОВ «Укравтоматика»).

Доповідачами відзначалося, що на сьогодні 
системи автоматизованого обліку нафтопродуктів 
і зрідженого газу є одними з перспективних на-
прямів у розвитку галузі, що дають можливість ви-
ходити на сучасніший рівень економіки. Це дозво-
лить у майбутньому скоротити матеріальні витрати 
й знизити вартість готових нафтопродуктів на рин-
ку, підвищити прибутковість роботи підприємств. 
Різноманіття існуючих технічних засобів дозволяє 
вирішувати будь-які завдання, пов’язані з обліком 
нафтопродуктів, задовольняючи при цьому вимоги 
замовника. Метрологічне забезпечення таких сис-

тем має розроблятися з урахуванням передового 
наукового досвіду, технологій, методів вимірюван-
ня і контролю, гарантуючи працездатність системи 
відповідно до пропонованих вимог.

Вирішення проблем, які при цьому виникають, 
потребує спільних  зусиль операторів ринку та ор-
ганізацій, що проводять наукову діяльність у сфері 
метрологічного забезпечення.

Учасникам конференції було продемонстрова-
но державний еталон одиниць об’єму й витрати, 
на якому повіряються різноманітні лічильники рі-
дини, робота нової унікальної лабораторії з повір-
ки автоцистерн, установки для повірки рівнемірів, 
нові геодезичні прилади, що використовуються для 
повірки резервуарів і залізничних цистерн (тахео-
метри, 3D-сканери).

Операторам ринку нафтопродуктів запропоно-
вано кілька проектів, які можуть підвищити еконо-
мічну ефективність операцій з нафтопродуктами за 
рахунок зниження необґрунтованих втрат під час 
їхнього обліку: повірка (калібрування) залізничних 
цистерн, горизонтальних циліндричних резервуа-
рів на АЗС із застосуванням лазерного сканування; 
створення баз даних сканів вертикальних і гори-
зонтальних резервуарів, трубопроводів, просторо-
вих 3-D моделей нафтобаз і АЗС, автоматизованих 
систем обліку нафти й нафтопродуктів на нафтоба-
зах, обліку і контролю зрідженого газу. 

( За матеріалами ДП «Укрметртестстандарт»)

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ НАФТОПРОДУКТІВ І ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ


