
 

 

 

 

Három módszer, amivel a legjobb eredmény érhető el infravörös 

vizsgálattal 

A termográfusok alapvetően az alábbi három módszer egyikét használják hőtechnikai 

vizsgálódások során: 

 Összehasonlító 

 Alapszint 

  Hőtrend 

Hogy melyik módszert válasszuk egy adott alkalmazásban, az alapvetően attól függ, hogy 

milyen berendezést vizsgálunk és milyen jellegű adatokra van szükség. Mindhárom módszer 

sikeres lehet, ha a megfelelő alkalmazáshoz választjuk. 

Összehasonlító termográfia 

Ennél a módszernél a hőkép készítők hasonló alkotóelemeket pásztáznak hasonló 

körülmények között, majd összehasonlítják az eredményeket. A különbségek hasznos 

információt szolgáltatnak a berendezés állapotáról. 

A módszeren belül kétféle összehasonlítás lehet- kvantitatív termográfia, amely tartalmaz 

radiometrikus hőmérsékleteket, és a kvalitatív, amelyik nem. A kvantitatív vizsgálat során 

pontos hőmérséklet, vagy hőmérséklet eloszlásmérés történik, ami gyakran nagyon nehéz 

lehet és több időt, képzést és fáradságot igényel. A kvalitativ vizsgálatok inkább a 

hőmérséklet különbségekre koncentrálnak, nem a tényleges hőmérsékletekre. Ez elegendő a 

legtöbb potenciális probléma jelzésére villamos és gépészeti berendezésekben. Valójában az 

ipari alkalmazások 90%-ában a modern termográfia kvalitatív. 

Alapszint termográfia 

Az alapszint módszer referencia pontokat létesít a jó állapotú, normális üzemi feltételek 

mellett működő berendezésen. Minden, ez után készített hőképet ehhez az alap állapothoz 

viszonyít, hogy korai stádiumban  azonosítani tudjon egy potenciális problémát. A 

cégvezetésnek rendelkezésére állnak szoftver eszközök, mint például a Fluke Connect
®
 

Assets, hogy áttekintse a berendezések állapotát valósidőben, és összehasonlítsa azt alapszint 

és előélet képeivel és így az anomáliákat keletkezésükkel egy időben gyorsan kiszűrhesse. 

 



Hőtrend termográfia 

Ez a vizsgálat azt nézi, hogy időben hogy változik egyazon alkatrész hőeloszlása.Ez 

különösen hasznos olyan mechanikus berendezések vizsgálatakor, ahol a szokásos hőtérkép 

készítés túl bonyolult lenne. Akkor is jól használható, amikor a hibát előrejelző hőmérséklet 

kialakulása nagyon lassú. Például a hőtrend módszer használható a magas hőmérsékleten 

üzemelő hőszigetelés hatékonyságának monitorozásához, abból a célból, hogy meg lehessen 

tervezni a javításhoz szükséges leállás időpontját. Ne felejtsük el azonban, hogy a hőtrend 

módszer csak utal a jövőbeni teljesítőképesség változásra és nem jósolja azt meg.  

 


