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“DISPOSITIVO DE CONTROLE TERMOGRÁFICO COM CÓDIGO QR”

Campo de Aplicação

[001]  A  presente  invenção  encontra  seu  campo  de  aplicação,  no

monitoramento termográfico de manutenção. Mais particularmente, a presente

invenção pertence ao campo de inspeções termográficas.

[002] A presente tecnologia, refere-se especificamente ao uso do código

QR para termografia para ser utilizada em etiquetamento de equipamentos e

marcação de pontos sujeitos à inspeção termográfica periódica. O “Dispositivo

de Controle Termográfico com Código QR” é uma etiqueta com alta resistência

térmica e visível no espectro do infravermelho e tem como principal objetivo a

identificação automática de equipamentos e pontos de interesse térmicos em

uma planta industrial.

Fundamentos da Invenção

[003] A inspeção termográfica ou termografia é genericamente definida

como a técnica de inspeção não destrutiva,  que se baseia na detecção de

radiação  infravermelha  naturalmente  emitida  pelos  corpos,  permitindo  a

medição  de  temperaturas  sem  contato  físico  com  os  mesmos.  Através  da

utilização  de  sistemas  infravermelhos  torna-se  possível  a  observação  de

padrões diferenciais de distribuição de calor num componente, com o objetivo

de proporcionar informações relativas à condição operacional deste.

[004]  Em  quaisquer  dos  sistemas  de  manutenção  considerados,  a

inspeção  termográfica  se  apresenta  como  uma  técnica  de  inspeção

indispensável,  uma  vez  que  atende  as  especificações  básicas,  tais  como

promover a segurança; permitir a realização de medições sem contato físico

como  o  item  a  ser  inspecionado;  não  interferir  no  processo  de  produção;

proporcionar. 

[005] Atualmente a inspeção termográfica tem aplicações em inúmeros

setores; na indústria automobilística é utilizada no desenvolvimento e estudo do
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comportamento de pneumáticos, desembaçador do para-brisa traseiro, freios,

no  sistema  de  refrigeração,  turbo,  etc.  Na  siderurgia  tem  aplicação  no

levantamento  do  perfil  térmico  dos  fundidos,  durante  a  solidificação,  na

inspeção de revestimentos refratários dos fornos.

[006]  Na  indústria  aeronáutica  é  utilizada  no  ensaio  de  materiais

compostos  para  se  detectar  dupla  laminação  ou  outros  tipos  de  rupturas.

Pontos quentes  assim como falhas de coesão em componentes elétricos e

eletrônicos podem ser determinados através da inspeção termográfica.

[007]  A  indústria  química  emprega  a  inspeção  termográfica  para  a

otimização do processo e no controle de reatores e torres de refrigeração. As

aplicações na engenharia civil incluem a avaliação do isolamento térmico de

edifícios  e  a  possibilidade  de  se  determinar  detalhes  construtivos  das

construções, etc. Até nas artes o método tem se mostrado de grande valia na

detecção de descascamento de pintura e de massas reconstituintes, bem como

no diagnóstico geral para conservação e restauração.

[008] Pelo fato de ser a temperatura a principal variável detectável no

processo de falha de uma instalação elétrica, as inspeções termográficas têm

sido utilizadas já há muitos anos, e na maioria dos casos, para inspecionar

equipamentos  e  componentes  elétricos.  Anormalidades  térmicas  são

detectadas e associadas com falhas elétricas, que potencialmente poderiam

causar situações de risco, danos a equipamentos e paradas de produção. Uma

das  maiores  preocupações  durante  uma  inspeção  são  as  medidas  de

segurança para evitar explosões, arcos elétricos e choques quando da abertura

dos painéis.

[009]  Na  termografia  é  utilizada  a  correlação  existente  entre  a

temperatura de um objeto e a radiação eletromagnética por ele emitida. Essa

correlação é altamente depende da emissividade da superfície, que por sua fez

depende do material e da rugosidade.
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[011] O Código QR, é um código de barras bidimensional que necessita

de dois elementos com cores diferentes,  geralmente preto e branco para a

geração do código binário que contem a informação necessária.

[012] Para o desenvolvimento de uma etiqueta com Código QR  para

termografia,  a  título  de  exemplo,  foi  utilizada  uma base  de  grafite  com o

código  QR  impresso  com  tinta  prata,  resistente  a  altas  temperaturas.  A

diferente emissividade do grafite e da tinta prata, possibilita a identificação do

código, mesmo em altas temperaturas.

[013] A presente tecnologia, pode ser utilizada para etiquetamento de

equipamentos  e  marcação  de  pontos  sujeitos  à  inspeção  termográfica

periódica. O reconhecimento do código em uma imagem térmica, possibilita o

desenvolvimento de novas tecnologias e softwares que possam reconhecer e

classificar automaticamente os equipamentos e pontos de inspeção térmica,

gerando assim, um histórico térmico dos sistemas analisados, aumentando a

confiabilidade  e  o  desenvolvimento  de  novos  métodos  para  inspeção

termográfica.

Técnica relacionada

[014]  O  “Dispositivo  de  Controle  Termográfico  com  Código  QR”

possibilita  o  monitoramento  térmico  de  equipamentos  e  pontos  críticos

relevantes.  A  tecnologia  proposta  possibilita  o  etiquetamento  de  sistemas

sujeitos ao monitoramento térmico, facilitando assim a identificação automática

dos  sistemas  inspecionados.  Permite  a  identificação  de  máquinas  e

equipamentos que são inspecionados através de termografia. A identificação

dos equipamentos através de imagem termográfica facilita  a classificação e

geração  de  um banco  de  imagens  de  inspeção  (histórico),  possibilitando  a

interface com software de manutenção. Reduzindo assim o tempo de rota de

inspeção e aumentando a confiabilidade do ensaio. 

[015]  Uma  importante  limitação  de  outras  tecnologias,  é  a

impossibilidade de identificação automática do sistema a ser monitorado, pois

as técnicas de reconhecimento de objetos são complexas e pouco confiáveis. 
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Sumário da Invenção

[016] O Dispositivo de Controle Termográfico com Código QR, encontra

seu campo de aplicação, no monitoramento termográfico de manutenção.  A

presente  tecnologia,  refere-se  especificamente  ao  uso  do  Código  QR para

termografia para ser utilizada no etiquetamento de equipamentos e marcação

de  pontos  sujeitos  à  inspeção  termográfica  periódica.  O  “Dispositivo  de

Controle Termográfico com Código QR” é uma etiqueta com alta resistência

térmica e visível no espectro do infravermelho e tem como principal objetivo a

identificação automática de equipamentos e pontos de interesse térmicos em

uma planta industrial.

Descrição 

[017] A etiqueta é feita com dois materiais que possuem emissividades

distintas  que  ao  ser  escaneada  por  uma  máquina  termográfica  forma  uma

imagem de um código QR.

[018]  A  título  de  exemplo  e  de  maneira  não  limitativa,  os  materiais

utilizados são placa de grafite e tinta de elevada temperatura. O processo de

produção  e  impressão  do  código  QR  para  ser  utilizado  no  controle

termográfico, é utilizado uma base com uma placa de grafite onde é plotado

através  de  aspersão  uma  tinta  de  alta  temperatura  com o  formato  do  QR

CODE.

[019] O produto suporta altas temperaturas, sendo de até 2500 ºC. É

confeccionada em qualquer dimensão. A etiqueta, objeto da presente patente

de invenção, promove uma maior confiabilidade na inspeção do equipamento,

propiciando ganhos em indicadores de manutenção. A etiqueta é usada para

identificação e criação de histórico de inspeção equipamento. 

Descrição Detalhada

[020] A título de exemplo, foi utilizado uma placa de grafite, cortada nas

dimensões  desejadas.  A  placa  passa  por  um processo  de  lixamento  como

forma de melhorar acabamento. A plotagem do QR Code na placa, a título de
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exemplo e não limitativo, é realizada através de um equipamento de plotagem

automatizada,  onde  o  desenho  é  colocado  em um  software  quer  envia  ao

plotter  carregado  com  tinta  resistente  de  elevada  temperatura.  Após  a

plotagem, aguarda-se o tempo de secagem.

[021] As câmeras termográficas permitem comparações de temperatura

sobre  uma  área  ampla,  permitindo  que  pontos  quentes  potencialmente

problemáticos sejam localizados rapidamente. A tecnologia proposta,  é uma

placa com o código QR impresso com tinta resistente a altas temperaturas de

cor  prata,  onde  o  binário  preto  e  branco  necessário  para  o  código,  são

representados pelo preto (grafite) e prata (tinta resistente), causando assim, um

a dissimilaridade térmica que gera uma imagem na câmera termográfica. O

código pode ser lido por um sistema que utiliza essa imagem termográfica,

possibilitando a identificação automática do equipamento associado ao código

impresso na placa.

[022] Além de possibilitar a identificação, outras informações podem ser

inseridas como, o tipo de manutenção que deve ser realizado ao mesmo, rota

de  inspeção,  imagem auxiliar  para  aquisição  de  imagem,  comparativo  com

outras  inspeções,  aumento  na  confiabilidade  no  processo  de  manutenção,

devido a uma melhor identificação e armazenamento das informações de forma

mais confiável daquele equipamento que está sendo manutenido.

[023] Uma modalidade exemplificada da presente invenção é ilustrada

como  forma  de  exemplo  nos  desenhos  anexos,  nos  quais  números  de

referência semelhantes indicam elementos iguais ou similares, e nos quais:

[024] A  Figura 1,  ilustra uma placa de Código QR termográfico, que é

composta por duas partes. O elemento (1a) é a superfície da placa de grafite e

o  elemento  1b  é  a  superfície  pintada  com  tinta  prateada  resistente  à  alta

temperatura. Os elementos 1a tem emissividade maior que 0,8 e os elementos

1b têm emissividade menor que 0,4, possibilitando assim a diferenciação das

duas superfícies que estarão à mesma temperatura. O código QR termográfico

é composto de uma base de grafite (1a) com um código QR impresso em sua

superfície com tinta prata de alta resistência térmica (1b). A base de grafite tem
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por finalidade a resistência mecânica e térmica da etiqueta e a tinta prata tem a

finalidade  de  gerar  uma  diferença  significativa  entre  a  emissividade  das

superfícies de grafite e pintadas, gerando assim um código binário que seja

visível  no  espectro  do  infravermelho.  Possibilitando  que  o  mesmo  seja

escaneado na forma de QRcode, gerando informações referentes ao item. 

[025] A Figura 2, representa as placas de alumínio tratadas sob o QR

Code. 

[026] A  Figura 3,  ilustra a reprodução de QR code sobre a placa de

grafite.

[027] A  Figura 4,  ilustra o protótipo do DISPOSITIVO DE CONTROLE

TERMOGRÁFICO COM CÓDIGO QR. Este foi  instalado sobre uma haste e

aquecido. Através de uma câmera termográfica, foram capturadas imagens do

QR Code  a  fim  de  testar  o  contraste  e  a  possibilidade  de  o  desenho  ser

identificado por um leitor de QR codes. A imagem foi capturada com perfeição,

ou seja, sem borrão.

[028] Sendo o QRCode termográfico é uma ferramenta para auxílio em

práticas  de  manutenção,  pois  possibilita  o  tagueamento  do  equipamento,

melhora a interface com a pessoa que está realizando a tarefa,  aumenta a

confiabilidade da tarefa. 

[029]  A  presente  invenção  possibilita  a  utilização  de  outros  tipos  de

materiais resistentes a altas temperaturas e, para  exemplificar o invento, foi

utilizada a placa de grafite. 

[030]  A  placa  de  grafite  foi  utilizada  para  determinada  faixa  de

temperatura.  Outros materiais podem ser utilizados, dependendo apenas de

identificar a faixa de temperatura que esses materiais resistem. 
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REIVINDICAÇÕES

1.  DISPOSITIVO  DE  CONTROLE  TERMOGRÁFICO  COM  CÓDIGO  QR,  usado  em

inspeção termográfica caracterizado por compreender placa de grafite para determinada

faixa  de  temperatura;  desenho  do  qr  code  impresso  com  tinta  resistente  a  alta

temperatura.

2. DISPOSITIVO DE CONTROLE TERMOGRÁFICO COM CÓDIGO QR,  caracterizado

pelo processo compreender as seguintes etapas: corte da placa de grafite; que passa por

processo de lixamento até lixa de grão 600; plotagem do qr code na placa; secagem.

3. DISPOSITIVO DE CONTROLE TERMOGRÁFICO COM CÓDIGO QR, de acordo com a

reivindicação  2,  caracterizado  pelo  processo  de  plotagem  do  qr  code  na  placa,

compreender,  o  plotter  carregado  com  o  desenho  do  qr  code;  gravação  na  placa;

secagem.

4. DISPOSITIVO DE CONTROLE TERMOGRÁFICO COM CÓDIGO QR, de acordo com a

reivindicação  2,  caracterizado  pelo  processo  de  plotagem  do  qr  code  na  placa

compreender, processo de impressão do qr code na superfície da placa; no qual a tinta é

vazada pela pressão de um rodo ou espátula; secagem.

5. DISPOSITIVO DE CONTROLE TERMOGRÁFICO COM CÓDIGO QR, de acordo com

qualquer uma das reivindicações, caracterizado pelo qr code ser representado pelo preto

com gratife; prata com tinta resistente.
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DESENHOS

                                                                                                                         (1b)

        

  (1a)

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4
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RESUMO

DISPOSITIVO DE CONTROLE TERMOGRÁFICO COM CÓDIGO QR

O  “Dispositivo  de  Controle  Termográfico  com  Código  QR”,  encontra  seu  campo  de

aplicação, no monitoramento termográfico de manutenção. A presente tecnologia, refere-

se  especificamente  ao  uso  do  Código  QR  para  termografia  para  ser  utilizada  no

etiquetamento de equipamentos e marcação de pontos sujeitos à inspeção termográfica

periódica. O “Dispositivo de Controle Termográfico com Código QR” é uma etiqueta com

alta  resistência  térmica  e  visível  no  espectro  do  infravermelho  e  tem como  principal

objetivo a identificação automática de equipamentos e pontos de interesse térmicos em

uma planta industrial.
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