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Abstract: In this paper are examined the physical bases and methods of thermo fault detection. On this purpose is presented the field of 
application, which is exceptional various and covers: different structures; infrastructural objects; technological systems and many others. It 
is explicitly underlined the necessity of special knowledge for application of thermo fault detection in every one of these directions. This 
knowledge should be the result of particularly teaching.     
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1.  Физически основи на 
термодефектоскопията 

На основата на достиженията в областта на 
инфрачервената (ИЧ) техника, в комплекс с другите методи 
през последните две-три десетилетия започна да се прилага и 
т.н. „топлинна дефектоскопия”. Тя се основава на използването 
на топлината, преминаваща през изделието, като носител на 
информация за неговата плътност и наличие на дефекти. 
Смущенията на топлинния поток, предизвикани от 
нееднородните по топлофизически характеристики включения, 
създават смущения в температурните полета на повърхността 
на изделието.  

Съвременните ИЧ камери позволяват да се получи 
изображение на температурното поле, което дава възможност 
да се направи достатъчно точна качествена и количествена 
оценка по степента на оцветяване (фиг. 1.1). 

 

Фиг. 1.1 Общ вид на съвременна термокамера 

ИЧ излъчване заема на скалата на електромагнитното 
излъчване областта между видимия и милиметровия диапазон – 
от 0,75 до 1000μm. В областта на строителството ИЧ системи 
се прилагат преди всичко за изследване на температурните 
полета на повърхността на изделията и съоръженията, 
предизвикани от нееднородността на процесите на охлаждане 
или нагряване в елементите на конструкциите. Всяка ИЧ 
система включва (фиг. 1.2): 

• Източник на полезно излъчване, носещ информация за 
състоянието на конструкцията;  • Топлинен фон, ограничаващ възможността за точно 
получаване на информацията; • Атмосфера, отслабваща ИЧ сигнал; • Оптическа система, събираща излъчването в приемника; • Приемник на излъчването, служещ за преобразуване на ИЧ 
сигнал в съответно кратен електрически сигнал; • Схема на електронното преобразуване, усилваща сигнала и 
осигуряваща неговата индикация и регистриране. 

   

Фиг. 1.2 Принципна схема на термокамера:  
1-проучвана повърхност; 2-дефект; 3- топлинно излъчване; 

4-сканиращо огледало; 5-двигател; 6,7-огледала;  
8-модулатор; 9-приемник на излъчването; 10-детектор;  

11-усилвател; 12-регистриращо устройство; 13-имитатор на 
абсолютно черно тяло; 14-температурен контраст 

Всеки предмет излъчва електромагнитна енергия, 
обусловена от колебанията на електрически заредените 
частици, от които се състои той. Спектърът на излъчване на 
течните и твърдите тела е непрекъсната ивица от честоти. 
Хипотетичната повърхност, поглъщаща излъчването във 
всички диапазони на честотите (абсолютното черно тяло) има 
при температура на повърхността Т излъчваща способност, 
определима като мощност на излъчване на единица площ от 
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повърхността на тяло в полусферата. По закона на Стефан-
Болцман [56], тази излъчваща способност е равна на: 

(1.1)  W=εσT  W/cm2, където 

ε е коефициент на чернота, а  σ = 5,673.102 W/(cm2deg4) 

Реалните повърхнини не поглъщат напълно излъчването и 
съответно излъчват по-малко, отколкото абсолютното черно 
тяло. Коефициентът на излъчване в ИЧ област на спектъра за 
по-голямата част от обикновените тела е по-голям от 0,7. 

Излъчването от плоскостта е пропорционално на 
проекцията на площа на излъчване на плоскост 
перпендикулярна на линията на зрението, т.е. пропорционална 
на αcos  (ъгълът между линията на зрение и нормалата към 
повърхността на излъчване – закон на Ламберт). Изменението 
но интензивността на ИЧ излъчване протича на фона на 
излъчването на Слънцето, Луната и окръжаващите предмети. 
Да се проведе подобно измерване може само, ако полученият 
сигнал съществено се отличава от фона. Сигналът на 
естествения фон (с дължина на вълната до 3μm) възниква в 
резултат на разсеяно слънчево излъчване. В областта на λ>3μm 
фонът има главно топлинен произход. 

ИЧ излъчване отслабва при преминаване през 
атмосферата, вследствие поглъщане от газовете и разсейване на 
молекулите и водните и прахови частици. Според [56] 
съществува „прозорец на прозрачност” на атмосферата в 
диапазоните 3,3-4; 8-9,5 и 10-12,5, в които поглъщането на ИЧ 
излъчване при малки дължини се оказва незначително. 
Разсейването на ИЧ излъчване зависи от влажността и 
запрашеността на атмосферата и може да се изчисли, ако тези 
характеристики са известни. 

Приемниците на ИЧ излъчване се делят на топлинни и 
фотоелектрически. • Топлинните се състоят от чувствителен елемент с малка 

топлоемкост, покрит със слой от черен поглъщащ 
материал. Този чувствителен елемент при нагряване 
изменя своите електрически или други свойства. Към тях 
се числят термоелементите, оптико-акустическите 
преобразуватели и др. • Фотоелектрическите приемници използват явлението 
електронна емисия от фоточувствителния слой при 
въздействие с фотоните на ИЧ излъчване 

 
2. Методика на топлинната 

дефектоскопия на бетона 
 
Топлинната дефектоскопия на стоманобетонните 

конструкции се обуславя главно от различието на 
коефициентите на топлопроводност. Чувствителността (или 
способността за откриване на минимален дефект) зависи 
основно от отношението на коефициента на топлопроводност 
на материала λm и на дефекта λdef. Според същия източник [56], 
са възможни три схеми на дефектоскопия: • Елементът се нагрява в целия му обем до 100ºС (в 

частност в процеса на термообработка) и след това се 
оставя при температура на околния въздух;  • Над повърхността на елемента се движи със зададена 
постоянна скорост нагревател във вид на нишка (реотан) с 
отражател, а на известно разстояние след него, определяно 
от експозицията на температурното поле, се движи 
детектор на ИЧ излъчване, измерващ температурата на 
повърхността (фиг. 2.1.б); • В аналогична схема, детекторът и нагревателя се движат 
откъм противоположните страни на елемента (фиг. 2.1.а). 

Методът на общо нагряване на елемента може да открие 
само тези дефекти, на които размерите, дълбочината и 
топлофизическите характеристики създават на повърхността на 
тялото изменение на температурното поле, съизмеримо с 
температурната чувствителност на уреда. 

 
Фиг. 2.1 Схеми на термодефектоскопия:  

а) двустранна б) едностранна; 1-източник на топлина;  
2-дефект; 3-обектив на термокамерата 

Методът на преместване на топлинния източник се отнася 
към активните методи за топлинен БК. Като критерий за 
установяване на дефекта се приема отношението на 
изменението на температурното поле ΔT към средната 
температура извън зоната на действие на дефекта T. Като по-
чувствителна характеристика за изразяване служи величината 
ln(ΔT/T) [56]. 

 
3.  Област на приложение  
Използването на „термовизията”, позволяваща да се 

наблюдава кинетиката на температурното поле на 
повърхността на различни обекти, не се ограничава само със 
задачите на термодефектоскопията.  

Така например, наблюдението на охлаждането на 
заваръчни шевове непосредствено в процеса на заваряване, 
позволява да се създаде метод на „активен” топлинен контрол. 
Дефекти от рода на шлакови включения създават на 
повърхността на шева топлинни контрасти. За достоверността 
на такава дефектоскопия е необходим специалист от рода на 
инженер металург, строителен инженер на метални 
конструкции или др. подобен.  

Термовизията може да се използва за наблюдение на 
температурното поле на повърхността на произвеждани 
монтажни стоманобетонни елементи след тяхната термична 
обработка (пропарване), което позволява да се уточни 
методиката за предотвратяване на пукнатинообразуването. 
Регулярно може да се наблюдава кинетиката на 
температурното поле на повърхността на масивни 
стоманобетонни конструкции и съоръжения за точно и 
дистанционно определяне на граничните условия, с цел 
изчисляване на термонапрегнатото състояние. Тези задачи 
могат успешно да се решават от дефектоскописти строителни 
инженери (конструктори и технолози) по стоманобетонни 
конструкции. 

Чрез откриване на точки с анормално топлоотделяне във 
възли и механизми на машини може да се извършва 
диагностика на тяхното състояние. Тази диагностика от своя 
страана изисква познанията на машинните инженери 

Термовизията има перспективно приложение за: контрол 
на качеството на топлинна и биологична защита на атомни 
реактори, контрол на течове в топлофикационни и ВК проводи 
и определяне на положението на подземни и скрити 
комуникации; контрол на топлинни технологични процеси и на 
качеството на топлоизолациите в ТЕЦ и АЕЦ; контрол на 
нивото и състоянието на топли и студени течности в 
херметизирани системи; контрол на технологични процеси на 
сушене и овлажняване и т.н. Във всеки конкретен случай се 
налага да се ползват познания на различни инженерни 
специалности, за да се извърши достоверен анализ на 
получените резултати. 

Една от най-перспективните области на приложение е  за 
обследване на сгради с различно предназначение, с цел 
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изясняване на наличието на дефекти в топлоизолациите на 
ограждащите конструкции, качество и състояние на изпълнени 
облицовки, настилки и пр.[45]-фиг.3.1, 3.2 и 3.4, както и за 
конструктивни недостатъци. Сградите могат да се обследват 
както от външната, така и от вътрешната им страна. 
Обследванията е по-благоприятно да се проведат през зимата, 
когато топлинният контраст е по-голям 

 

Фиг. 3.1 Диагностика на фасадни елементи от външна 
страна с термографска камера 

 

 
Фиг. 3.2  Общ вид и термографска картина на фасадни 
елементи диагностицирани с термографска камера от 

вътрешната страна на сграда 
 

 

Фиг. 3.3 Общ вид и термографска картина на подова 
настилка 

 
 В горните случаи специалистът трябва освен да умее да 
борави с термографската камера, но и да има необходимите 
познания за вида на строителната конструкция и технологияята 
й на изпълнние (строителната система), както и за вида и 
качествата на пълнежните елементи и материали в местата на 
фугите, под настилките и облицовките, т.е. да е напълно наясно 
с „конструкцията“ на съответните изследвани детайли. 
 Друго направление за ефективно прилагане на БК с 
помощта на ИЧ термография е при провеждане на научни 
експериментални лабораторни изследвания. Т.н. с участието на 
авторите на настоящата статия през 2013г. е проведен 
експеримент на ст.б. греди, натоварвани на огъване преди и 
след усилването им с външно залепени композитни материали 
на основата на въглеродни нишки (CFRP strengthening). 
Основният проблем при този вид усилване е отлепването на 
усилващия „композит“, главно поради лошото качество на 
залепване на ламината или платното върху бетона – наличие на 
въздушни „мехури“, липса на връзка и др. Тези именно 
недостатъци бяха ефективно контролирани посредством 

термографския метод при двата вида усилващи елементи – 
ламинат от CFRP и тъкан от GFRP (фиг. 3.4) 

 

Фиг. 3.4 Общ вид на усилванията с двата вида елементи – 
невидими дефекти на усилването със CFRP (ляво) и 

видими на усилването с GFRP (дясно)  
 

 При усилването с ламинат от CFRP дефектите в 
свързващия лепилен слой не се виждат поради непрозрачността 
на ламината, докато дефектите при на усилването с тъкан от 
GFRP остават видими поради прозрачността на стъклените 
влакна (фиг. 3.4).  

 

 

Фиг. 3.5 и 3.6 Термографски картини на двата вида 
усилване - с ясно видими дефекти 

 
 
 Инфрачервеният изглед (термографската картина) и на 
двата вида усилвания (фиг. 3.5 и 3.6) прави дефектите в 
залепващия слой напълно видими. Проведените експерименти 
безусловно потвърдиха ефективността от използването на ИЧ 
термография като основен метод за откриване и следене на 
развитието на дефекти при залепването на усилващи елементи 
от рода на ламинати и тъкани от CFRP и GFRP композити. 

 
 

4. Предимства и недостатъци  
Специфичните предимства на термовизионния метод за 

БК са следните: 
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• Висока разделителна способност на температурното поле в 
размер на ±0,05ºС; • Дистанционност на измерванията, позволяващи да се 
определи дори температурната поле на повърхността на 
Земята от Космоса; • Напълно изключен механичен и топлинен контакт, които 
биха могли да внесат смущения в температурното поле на 
изследваната повърхност; • Пространствена разделителна способност в размер на 
части от милиметъра (до 400бр. линии на 1mm); • Възможност за осъществяване на наблюдение на много 
малки (до cm) и на много големи (до 100m) обекти; • Посволява голям обем на изследвания, който с други 
средства практически е невъзможен; • Голям температурен диапазон – един и същ уред може да 
обхване от 0 до 500 ºС. 

По съществените недостатъци са: • Съществуването на известно ограничение на метода, което 
е обусловено от това, че топлофизическите свойства на 
материала на дефекта и изследвания елемент трябва 
съществено да се различават; • Наличието на известна „инертност” на топлинния поток, 
по причина на която топлинното изображение на 
повърхността (повърхностното топлинно поле) има 
склонност да се „размазва”. 

 
 

5. Заключения  

5.1. През последното десетилетие термографският метод за 
безразрушителен контрол (БК) се разви изключително 
интензивно, доказателство за което е неговата разнообразна и 
широкообхватна област на приложение, вкл. всякакъв вид 
строителни конструкции (носещи, ограждащи и преградни), 
инфраструктуктурни обекти, технологични системи и много 
други.  

5.2. Инфрачервената термография (ИЧТ) е много бърз и 
прецизен метод за установяване на вътрешни (скрити) дефекти, 
в сравнение с други ръчни методи за БК използвани за тази 
цел. 

5.3. ИЧТ позволява да се оцени не само мястото, но и формата 
и размерите на установените вътрешни дефекти. 

5.4. ИЧТ е много ефективен метод за контрол и оценка на 
качеството и ефективността на връзките между CFRP 
ламинатите и непрозрачните тъкани с повърхността на 
усилваните елементи и конструкции (бетонни, ст.бетонни, 
стоманени и др.). 

5.5. Във всички случаи обаче контролът с тази техника трябва 
да се извършва от специалисти с достатъчно познания, не само 
за работата с ИЧТ камери, но и за изследваните обекти, които 
може да са в областта на строителството, машиностроенето и 
др. отрасли. Това налага термографският БК на обектите от 
първостепенна важност, каквито са корпуси на реактори, 
газопроводи, топлопроводи, конструкции на сгради и др., да се 
провежда от съответните инженери имащи съответен ценз, 
правоспособност и познания за това.  
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