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Abstract

Non-contact thermography - infrared (IR) thermography is one of thermodiagnostic branches. 
We know it under the name „thermovision“in our region. People often join non-contact 
thermography with searching of persons by means of police or military helicopters, or with 
building industry and thermal state of buildings and as an auxiliary instrument for searching 
for electro-equipment failures. Much less known is the utilization of non-contact 
thermography principles in military – technique, armor and people masking (tracing 
of moving objects  such as airplanes, rockets and missiles guidance against  the target 
included), in agriculture – research and stock affection, in health service – general condition 
of human body (e.g. airports), location of inflammation in body etc., in environment sphere – 
dumping grounds, car industry – tyres, engines, aircraft applications, fires, heat distribution, 
power lines. The industry is another extensive sphere of measuring by means of non-contact 
thermography. We will concentrate on pipes, valves, furnaces and boilers diagnostics by 
means of the most common IR equipments in this article. This diagnostics is used for 
detection of failures, equipment condition investigation and monitoring, prediction and 
generally contributes to service life assessment. 

Key words: non-contact thermography, infrared (IR) thermography, equipment diagnostics, 
diagnostics in chemical industry and refineries,  furnaces, tubes, equipment service life 

Abstrakt

Nekontaktní termografie -  infra ervená (I ) termografie pat í mezi obory termodiagnostiky. 
U nás je znám jší pojem „termovize“. Nekontaktní termografii mají lidé asto spojenou 
s vyhledávání osob pomocí policejních nebo vojenských vrtulník , pop . ve spojení se 
stavebním pr myslem a s tepelným chováním budov a jako pomocník p i hledání závad 
na elektro za ízeních . Mén  je ve ejnosti známé uplatn ní princip  nekontaktní termografie 
ve vojenství – v oblasti maskování techniky, lidí,  apod. (v etn  využití ve sledování 
pohybujících se objekt  jako letadel, raket a navád ní st el na cíl), v zem d lství – výzkum 
a onemocn ní dobytka, ve zdravotnictví – diagnostice celkového zdravotnického stavu 
lov ka (na letištích), lokalizace zán t  v t le apod., v oblasti životní prost edí – skládky,  

automobilový pr mysl – pneumatiky, motory, letecké aplikace, požáry, rozvody tepla, 
elektrická vedení. Další rozší enou oblastí m ení pomocí nekontaktní termografie je výrobní 
pr mysl. V tomto p ísp vku se zam íme na diagnostiku potrubí, armatur, pecí a kotl
pomocí nejmodern jších IR za ízení. Tato diagnostika slouží k odhalování poruch, zjiš ování 
a sledování stavu za ízení, predikci a celkov  p ispívá i k ur ení životnosti za ízení.

Klí ová slova:  nekontaktní termografie - infra ervené (I ) termografie, diagnostika za ízení, 
diagnostika v chemickém pr mysl a rafinériích, pece, trubky, životnost za ízení
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1. Úvod
I  termografie zobrazuje tepelné pole na povrchu snímaného t lesa  pomocí energie 
a hustoty foton  emitovaných z povrchu snímaného t lesa a zabývá se jeho 
kvantifikací – vyhodnocením. 

Za ízení ur ená pro infra ervená termografická m ení pracují jako transforma ní
za ízení, která umí zobrazit pro lov ka neviditelné infra ervené (dále I ) zá ení
vyza ované z povrchu t les a to v závislosti na jejich tepelném stavu. Zobrazovací  
termografická za ízení, která umí tuto transformaci, jsou nazývána infrakamery nebo 
také termokamery. Výsledným produktem získaným z infrakamery je termogram – 
tedy zobrazení teplotního pole na povrchu m eného objektu. 

V pov domí ve ejnosti je I  termografie spojená p edevším se zpravodajstvím, 
ve zprávách ob as zazní informace, že policie pátrá po poh ešované osob  pomocí 
I  kamer na vrtulníku. Zájemci o letectví zase znají pojem FLIR nikoliv jako jméno 
špi kového výrobce termovizní techniky ale jako zkratku pro Forward Looking Infra 
Red  v naviga ních a st eleckých systémech vojenských letadel, což je infra ervený
pohled s vysokým rozlišením, který je p evád n na obrazovku p ed pilotem.  
Koneckonc  vojenská výroba je u FLIRu nejspíše dominantní. 

Aplikace u rozvod  elektrické energie jsou také známn jší aplikací. Pomocí relativn
jednodušších a levn jších systém  lze zjistit, kde se jaká ást, nap . kontakt, relé, 
pojistka, motor atd. p eh ívají a lze tedy nap . zjistit místo s velkým p echodovým 
odporem, zkratované místo atd. 

Stejn  tak aplikace ve stavebnictví jsou asi pom rn  jasné. Hovo ívalo se 
o tepelných auditech v programech zateplování budov.  Jsou-li realizovány i ne 
a jakým zp sobem – to nechme rad ji stranou, zatepluje každý a všechno a nejspíše 
bez znalosti stavu. Faktem ale je, že I  termografie odhaluje pozoruhodné v ci. 
Obzvlášt  pozoruhodné a asto až neuv itelné u panelových dom .

Nechme ale aplikace ve stavebnictví tam, kde jsou, v tomto lánku se budeme 
v novat aplikacím zcela jiným. 

2.  Pro  používat v ve výrobním pr myslu bezkontaktní termografii 
Nabízí se hned n kolik odpov dí. Nejv tší výhodou pro I  m ení je to, že m ení
m že probíhat za plného provozu. Závady lze zam ovat rychle a bez p erušování 
výrobních proces  nebo omezování p íkonu elektrické energie. Zadavatel si  
dokonce m že nasimulovat r znou provozní zát ž a my m žeme v reálném ase
sledovat, jak se dané za ízení chová. Tento postup se uplat uje u nových za ízení,
která jsou nov  dána do provozu a mají záru ní dobu. M žeme s p edstihem stanovit 
neplánované výpadky nebo odstávky m ených technologií. Další výhodou je, že 
ze zm ení existuje záznam – termogram. Tento záznam je i pro laika itelný (tedy 
i laik odliší od sebe místa r zn  teplá, samoz ejm  ale t žko bude provád t
vyhodnocování, které v sob  zahrnuje množství dalších aspekt ). Protože se jedná 
o bezkontaktní metodu m ení, m že m ení probíhat z bezpe né vzdálenosti, která 
chrání zdraví obsluhy, nap . proti popálení. I  termografie sama je pro zdraví lov ka
zcela bezpe ná, stejn  tak pro životní prost edí – nevytvá í ani zá ení, ani odpadní 
produkty.
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Krom  výše uvedeného mohou informace z m ení, pokud je správn  p ipraveno
a zrealizováno, sloužit také k ohodnocení stavu za ízení a to dokonce až jako 
pomocné a d ležité informace pro výpo et životnosti za ízení.

M ení ve výrobních závodech jako nap . chemickém pr myslu, rafinériích, ve výrob
elekt iny a tepla apod. je realizováno za následujícím ú elem : 

- zjišt ní kritických míst z hlediska probíhajících proces  – nap . p ílišný oh ev
n jaké ásti za ízení a jeho vysoká teplota, která bude degradovat jeho 
mechanické vlastnosti a vy erpávat jeho životnost podstatn  rychleji než bylo
p edpokládáno, tedy vlastn  i získání informace o místech, kde je vysoká
pravd podobnost poruchy a možnost jí p edejít p ijetím nápravných opat ení

- za provozu vytipování míst, která je vhodné v odstávce za ízení zkontrolovat 
n kterou z metod nedestruktivního zkoušení, resp. kde je t eba odebrat vzorky 
materiálu pro provedení materiálových rozbor

- zjišt ní míst, která se nechovají podle p edpoklad  – nap . vým ník nechladí 
i naopak neoh ívá jak m l,  armatury se nedají úpln  zav ít a podtékají atd. 

- p ímo zjišt ní poruch – prasklé vyzdívky, chyb jící izolace, mokré izolace,
úniky média (n kdy pro lidské oko neviditelného) 

Samoz ejm  asi bychom nalezli podstatn  více ú el  a aplikací ale pro základní
p edstavu je to dostate né.

P i m eních je dobré po izovat nejenom termogram ale i fotografii v normálním
spektru a to ze stejného i tém  stejného místa. Je nutné mít na pam ti, že
termogram p eci jenom vypadá trochu jinak než „náš“ a tedy i fotografický pohled 
na m ené za ízení a to, co na míst  p i m ení bylo jasné a samoz ejmé, nemusí 
být p i vyhodnocování v klidu kancelá e jasné v bec.

Na následujících dvou obrázcích je jeden z p íklad  m ení tlakového za ízení : 
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   Obr. 1 Termogram kritického místa        Obr. 2 Totéž místo na fotografii 

      Fig. 1 Critical area thermogram               Fig. 2 Photo of the same area 

3.  M ení armatur  pomocí I  termografie
Dále se budeme zabývat konkrétními p íklady. astým I  m ením v elektrárnách je 
m ení podcházení armatur. Tato za ízení  se v tšinou nacházejí ve velmi teplém 
prost edí a navíc médium, které proudí uvnit  armatury p esahuje 100°C. Dochází
k astému porušení t sn ní nebo dosedacích ploch uvnit  armatur a tím 
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ke zbyte ným ztrátám. Pomocí termovizní techniky jsme schopni rozpoznat tento 
problém a v as nahlásit závadu provozovateli, který m že provést rychlou nápravu. 
U armatury na obrázku . 3 je zcela z eteln  viditelné rozložení teploty po celém jejím 
povrchu, což je d kazem, že tato armatura pot ebuje opravu, protože net sní.
Opa ným p íkladem je armatura na následujícím obrázku, kde teplota nejv tší
teplota se nachází ve spodní ásti (sv tle ervená oblast) a tím je zaru ena její 
t snost.

Obr.3   Podcházející armatura

Fig. 3   Leaky  valve 

Obr.4  Nepodcházející armatura

Fig. 4  Tight  valve 
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4. M ení izolací a vyzdívek kou ovod
D ležitou sou ástí výrobních technologií v chemickém a petrochemickém pr myslu
jsou vyzdívky p edevším pecí a kou ovod . Zde dochází b hem provozu k praskání
a následn  až vypadávání ástí vyzdívek, což má za následek poškozování 
materiálu plášt  t chto za ízení. P i provozu takto zatíženého za ízení m že dojít 
k odstavení celé technologie nebo v horším p ípad  i k újm  na zdraví osob 
pohybujících se v bezprost ední blízkosti tohoto za ízení.

Jeden z p íklad  je na obrázcích 1 a 2. Na následujícím obrázku . 5 je další p íklad -
ást kou ovodu, kde došlo k po áte nímu narušení vyzdívky. Teplota zatím 

nep ekro ila 109,6°C, avšak teplota na kou ovodu, kde není porušená vyzdívka,
nep ekro ila 37°C. 
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        Obr. 5 Termogram kou ovodu  Obr. 6 Totéž místo na fotografii 

    Fig. 5 Flue gas ducting thermogram           Fig. 6 Photo of the same area 

5. M ení skrz plameny nebo kou ové plyny
Tento zp sob m ení pat í k nejnáro n jším technikám I  m ení. M ení se provádí 
za provozu, kamera je vystavena relativn  vysokým teplotám a proto je chrán na
speciálním štítem. Navíc kamera musí být schopná provád t m ení „skrz“ plameny, 
což bude popsáno dále. Toto m ení nelze v žádném p ípad  realizovat b žnými
termovizními kamerami používanými nap . v oblasti stavebnictví, elektrických 
rozvod  atd. Takováto specializovaná m ící za ízení jsou velmi drahá a cenov  až 
o ád vyšší než „oby ejné“ kamery. V eské republice se zabývá tímto druhem 
m ením spole nost naše spole nost.

Pro m ení „skrz“ plameny musí být použita infrakamera s vysoký teplotním
rozsahem a filtrem, který umí odfiltrovat plamen, který se pohybuje ve vlnové délce 
3,7 µm až 3,9 µm. Díky této speciální technice m žeme m it teplotu na povrchu 
trubek – vlásenek uvnit  pece nebo kotle s p esností 2% na 100°C  . Citlivost p ístroje
se pohybuje <25mK. Samotné m ení probíhá z pr zor , které se nacházejí vn
technologie. Uvnit  technologie se pohybuje teplota od cca. 450°C do 900°C. M ení
v tomto uzav eném prost edí vyžaduje velkou zkušenost operátora infrakamery.

Nastavení parametr  do softwaru I  kamery musí být p esné. Jedná se p edevším
o emisivitu, odraženou teplotu, propustnost optiky, teplotu a vlhkost okolí. P i
špatném nebo neúplném zadání parametr  dojde ke zkreslení m ené hodnoty, tudíž 
k velké chyb  m ení. Dalším d ležitým faktorem jsou vyhodnocovací software nap .
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Report 8.3. Tento software umí s velkou p esností vyhodnotit p enesená data 
z infrakamery do PC pomocí USB karty. Pomocí n ho m žeme ur it teplotu bodu,
oblasti nebo si ur it graficky teploty oblasti pomocí k ivky atd. Velmi zajímavým 
prvkem je „obraz v obraze“ tj. kombinace fotky a termogramu v jednom obrazu.

Jak jsme si nastínili, m ení vlásenek uvnit  pecí nebo kotl  probíhá z pr zor
z vn jší strany za ízení na protilehlý pr zor, kde je umíst n etalon pro up esn ní
parametr , které se zadávají do softwaru I  kamery. Etalony jsou vlastn  vý ezy
o stejné materiálové kvalit  jako jsou m ené vlásenky. Na zadní ásti jsou 
p ipevn ny termo lánky, které jsou propojeny se tecí jednotkou. Tyto etalony jsou 
kalibrovány v odpovídající laborato i a jsou opat eny kalibra ními listy. 
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Obr.7  Snížený pr tok vlásenkou

Fig. 7  Tight  valve 
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Podstatou I  m ení  vlásenek pecí a kotl  je ta, že kontrolujeme stav uvnit
technologie (vyzdívky, úchyty vlásenek, ho ení ho ák  apod.). Nejv tší d raz se klade 
na pr tok média uvnit  vlásenek. P i špatném pr toku (snížení sv tlosti vlásenky
zp sobené usazeninami) dochází k oteplení místa zúžení (viz obr.7), kde teplota
dosáhla 614°C oproti vlásenkám s b žným pr tokem s teplotou cca.469°C až 539°C.

Na dalším obrázku je ukázána situace, kdy dochází k velkému místnímu oteplení
povrchu vlásenek díky špatnému nastavení ho áku. Teplota oblasti v dob  m ení
dosáhla 608,4°C. Vlásenky mimo m enou oblast však dosahovaly teploty kolem 
500°C.  To zanmená, že rozdíl byl až 100 stup  Celsia.
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AR01: 608,4°C

Obr.8  Špatn  nastavený ho ák

Fig. 8  Badly adjusted  burner 

6.  Záv r
Musíme si uv domit, že termografie je v da postavená na ší ení infra erveného
zá ení, princip  p enosu tepla, atmosférických vliv , princip  radiometrie, znalostí
p íslušných za ízení atd. Není to tedy v žádném p ípad  jednoduchá záležitost. 
Používaná za ízení jsou cenov   dokonce v rozsahu 1-2 ád  ! Od desítek tisíc po
miliony korun. Liší se samoz ejm  výrazn  technicky, svým vybavením, softwarem 
atd. Z výše uvedeného je z ejmé, že p estože se všechna za ízení nazývají stejn
termovizními kamerami, je to z tohoto úhlu pohledu stejn  obecný pojem jako to, co
si vše m žeme p edstavit pod pojmem automobil. 

Tím, že se termografická za ízení stávají dostupn jší pro širokou ve ejnost vzr stá
zárove  riziko, že se tyto p ístroje dostávají do rukou osob, které a  jsou neznalé 
problému, nazývají se odborníkem termografie. Teplotu t la si m že zm it tém
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každý, ale p ípadnou lé bu musí ur it odborný léka . Stejn  tak ultrazvuká e
ultrazvuká em neud lá zakoupení p ístroje a rentgená e rentgená em vlastnictví 
izotopu. Tím nazna uji, že bez pot ebných znalostí termovizní kamera  ze svého 
majitele odborníka na termografii neud lá, stejn  jako stetoskop neu iní ze svého 
vlastníka doktora.

Praxe i teoretické znalosti jsou d ležité. Proto musí mít operátor termografického 
za ízení nejmén  3 roky praxe v oboru, musí být certifikován dle SN ISO/ICE 17024 
– Technik diagnostik termografie a dále musí znát provoz m eného za ízení.


