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Lämpötilan mittaus ja mittareiden 
kalibrointi
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• Ircal Oy
– Perustettu 2007
– Akkreditoitu kalibrointilaboratorio K052 vuodesta 2009
– Toimipisteet:

• Kempele
• Vantaa
• Kenttäkalibroinnit

– Pätevyysalue:
• Lämpötila -196…1500 °C
• Paine 0…600 bar

– Asiakkaita
• Teräs-, elintarvike-, lääke- ja metsäteollisuus
• Julkinen sektori, laboratoriot, terveystarkastajat
• Laitevalmistajat, huolto-organisaatio
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• Mitä kalibrointi tarkoittaa:

– Toimenpide, jonka avulla ensin määritellyissä 
olosuhteissa saadaan mittanormaalien antamien 
suureen arvojen ja niiden mittausepävarmuuksien 
sekä vastaavien mittauslaitteen näyttämien ja 
niihin liittyvien mittausepävarmuuksien välinen 
yhteys, minkä perusteella näyttämästä voidaan 
tämän jälkeen johtaa mittaustulos.
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• Mitä kalibrointi tarkoittaa:
– Toimenpide, jonka avulla ensin määritellyissä 

olosuhteissa saadaan mittanormaalien antamien 
suureen arvojen ja niiden mittausepävarmuuksien
sekä vastaavien mittauslaitteen näyttämien ja 
niihin liittyvien mittausepävarmuuksien välinen 
yhteys, minkä perusteella näyttämästä voidaan 
tämän jälkeen johtaa mittaustulos.

– Kalibrointi ei tarkoita kalibroitavan laitteen 
säätämistä/virittämistä
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• Miksi kalibroidaan?
– Varmuus tulosten yhtäpitävyydestä muiden 

mittausten kanssa.

– Mittavälineen näyttämän tarkkuustaso.

– Mittavälineen luotettavuus.

– Mittausten jäljitettävyys.

– ”Laitehan on uusi, ei sitä tarvitse kalibroida”
• Laitteelle on voitu tehdä valmistajan tarkastus, mutta 

jos laitteen mukana ei ole kalibrointitodistusta ei 
mittauksella ole jäljitettävyyttä.
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• Mittausten jäljitettävyyden peruselementti on 
mittavälineen kalibrointi. 
– Suoritetaan vertaamalla kalibroitavaa mittavälinettä 

mittanormaaliin. 
– Kalibrointitulosta tulee aina seurata tieto tuloksen 

luotettavuudesta, epävarmuudesta. 
– Ei epävarmuutta -> Ei jäljitettävyyttä. 
– Kalibroinnista laaditaan kalibrointitodistus 
– Yleensä kalibroituun mittavälineeseen kiinnitetään tarra, 

josta ilmenee mm. kalibrointipäivämäärä.
– Kalibrointituloksista käyttäjä voi päätellä, onko mittaväline 

aiottuun tarkoitukseen sopiva.
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Miksi akkreditoitu kalibrointi?
• Minkä tahansa osan puuttuminen aiheuttaa 

tornin sortumisen. 
• Jäljitettävyyttä ei ole mikäli jokainen vaihe ei 

täytä jäljitettävyyden tunnusmerkkejä. 
• Epävarmuus ei missään kohdassa voi olla 

parempi kuin sen alla olevissa kerroksissa.
• Mittausepävarmuus
• Dokumentoidut ja yleisesti hyväksytyt 

menetelmät
• Pätevyys
• Kalibrointi edustava (kalibrointiväli, 

mittausalue)

• (LÄHDE: MIKES, Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin)
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• Mittausepävarmuus

– Akkreditoitujen laboratorioiden 
mittausepävarmuudet on arvioitu, sekä niiden 
laatimista seurataan määräaikaisarvioinneissa. 

– Akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden paras 
mittauskyky löytyy: 
https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx
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Miksi akkreditoitu kalibrointi?

https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#d7b8b9df-7259-4e93-afb5-ac9046df7a9e=%7B%22k%22%3A%22%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22RefinableString00%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%824b616c6962726f696e74696c61626f7261746f72696f74%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
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• Dokumentoidut ja yleisesti hyväksytyt 
menetelmät

– Akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden 
menetelmät on arvioitu.
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Miksi akkreditoitu kalibrointi?
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• Pätevyys

– Akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden täytyy 
osoittaa pätevyytensä osallistumalla 
vertailumittauksiin.

– Myös kalibrointeja suorittavat henkilöt arvioidaan
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• Kalibrointi edustava (kalibrointiväli, mittausalue)
– Laitteen käyttäjän perusteltava

– Kalibrointiväli
• Kuinka kauas taaksepäin olet valmis katsomaan

• Millaisissa olosuhteissa ja miten laitetta 
käytetään/säilytetään

• Onko mahdollista seurata näyttämän oikeellisuutta 
kalibrointien välillä

– Kattaako kalibroitavat lämpötilat laitteen tulevan 
käyttöalueen?
• Otettava huomioon myös laitteen tyyppi.
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Miksi akkreditoitu kalibrointi?
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• Lämpötilamittausten kalibrointimenetelmät:

– Vertailukalibrointi

• Verrataan kalibroitavan laitteen näyttämää 
jäljitettävästi kalibroidun referenssilaitteen näyttämään 

– Kiintopistekalibrointi

• Suoritetaan ITS-90 asteikon kiintopisteessä
– Kolmoispisteet: vety, neon, happi, argon, elohopea, vesi

– Sulamispisteet: gallium

– Jähmettymispisteet: indium, tina, sinkki, alumiini, hopea, 
kupari
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• Vertailukalibrointi:

Ircal Oy / AP 13



29.9.2019

• Vertailukalibroinnin epävarmuus:
– Kalibrointilämpötilan epävarmuus

• Referenssimittalaitteiden epävarmuus
– Mittaustulosten keskihajonta
– Referenssianturin korjaus, stabiilius
– Mittalaitteen korjaus, lukematarkkuus 

• Lämmönlähteen epävarmuus
– Gradientit, huojunta

– Kalibroinnin epävarmuus
• Kalibrointilämpötilan epävarmuus
• Kalibroitavan mittalaitteen epävarmuus

– Mittaustulosten keskihajonta
– Kalibroitavan laitteen lukematarkkuus
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• Kiintopistekalibroinnit:

– Pienempi epävarmuus

– Kalliimpi hinta
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• Kalibrointitodistus, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaan:
– Otsikko, esim. ”Kalibrointitodistus”
– Laboratorion nimi ja osoite
– Suorituspaikka (kenttäkalibroinnit)
– Yksikäsitteinen tunniste 
– Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
– Käytetyn menetelmän yksilöinti
– Kohteen kuvaus ja yksiselitteinen tunniste, tarvittaessa maininta kunnosta
– Kalibroinnin päivänmäärä
– Raportin päivänmäärä
– Toteamus: tulokset koskevat vain kalibroitua kohdetta
– Tulokset, jos laitetta on viritetty sekä As Found että As Left
– Suorittaneen/vahvistaneen henkilön tiedot
– Mittausepävarmuus
– Sellaiset kalibrointiolosuhteet jotka vaikuttavat mittaustuloksiin
– Toteamus jäljitettävyydestä
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• Infrapunalämpömittarit
– Mitataan säteilyä
– Aallonpituus jolla säteilyn 

maksimi on, on sitä pienempi 
mitä suurempi kappaleen 
lämpötila on

– Huoneen lämpötilassa (T=300 
K) säteilyn maksimi on noin 
10 µm -> Käytetään 8…14 µm 
infrapunamittalaitteita
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• Kaistapyrometrit (Spectral Band Thermometers)
– Valitaan mittausaallonpituus mitattavan lämpötilan 

mukaan
• Alueella -30…+200 °C aallonpituus on yleensä 8…14 µm
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• Jokaisella kappaleella on kolme optista 
perusominaisuutta: 

• Emissiivisyys

• Heijastavuus

• Läpäisevyys

• Näiden summa on aina 1
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• Suurin osa kappaleista, joista mitataan 
säteilylämpötilaa, ovat läpinäkymättömiä

– Läpäisevyys = 0

– Siten emissiivisyys ja heijastavuus ovat vastakohtia
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• Virheet mitattaessa säteilylämpötilaa
– Kaksi tärkeintä komponenttia vaihtuvat joka mittauksessa

• Mitattava kohde (joka muuttaa lämpötilan säteilyksi)
– Emissiivisyys täytyy tietää, voidaan selvittää esimerkiksi koskettavalla mittauksella

• Mittalaitteen ja mitattavan kohteen välinen ympäristö (Transmission path)
– Esimerkiksi höyry tai pöly, etäisyyden vaikutus

– Laitteen käyttäjä
• Laitteen huolellinen käsittely
• Laitteen pitäminen puhtaana
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• Lasilämpömittarit

– Elohopeamittarit poistumassa käytöstä

– Uusien LIG-mittareiden ongelmana nestepatsaan 
jakautuminen
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• Linkkejä:

– Laadukkaan mittaamisen perusteet
• https://www.vtt.fi/inf/pdf/MIKES/2011-J4.pdf

– Lämpötilan mittaus
• https://www.vtt.fi/inf/pdf/MIKES/2005-J4.pdf

– Metrologiasta lyhyesti
• https://www.mikes.fi/mikes/Oppaat/metrologiasta_lyhyesti_nettiin.pdf

– Evaluation of the Uncertainty of Measurement in 
Calibration
• https://european-accreditation.org/publications/ea-4-02-m/
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