
DIAGNOSTYKA TERMOWIZYJNA  
W ENERGETYCE  JAKO METODA 

ZAPOBIEGANIA AWARIOM



Plan prezentacji

• Informacje o firmie Euro Pro Group
• Oferowane szkolenia
• Jak działa kamera ?
• Zalety badań termowizyjnych
• Przykładowe zastosowania
• Wpływ warunków pomiaru na wynik



EURO PRO GROUP



Centra Szkoleniowe FLIRA na 
świecie: jednym z nich jest nasz 

ośrodek w Świdnicy 

www1.infraredtraining.com
www.irtraining.eu



            Posiadamy uprawnienia do prowadzenia 
szkoleń Level I Thermographer

Zgodnie Z NORMĄ ISO 18 434-1 



TROCHĘ TEORII

Promieniowanie 
podczerwone (A) poprzez 
układ optyczny (B) pada na 
detektor (C), który wysyła 
informacje do układu 
elektronicznego (D), gdzie 
sygnał przetwarzany jest na 
obraz, widoczny na 
wyświetlaczu (E).

Każde ciało o temperaturze powyżej 
0K (-273,15°C), emituje energię w 
postaci fali elektromagnetycznej w 
obszarze podczerwieni. Im wyższa 
temperatura ciała tym więcej energii 
ono emituje.



Pomiar rozkładu temperatury za 
pomocą kamer termowizyjnych



Jak działa kamera ?
Wtot = ε τ⋅ ⋅Wobj + (1 - τ)⋅Watm + (1 - ε) τ⋅ ⋅Wamb



•                      Pirometry (inspekcja 
punktowa) – kamery termowizyjne działają 
podobnie do pirometrów, ale obejmują 
znacznie większe pole widzenia;

• Szybsze i łatwiejsze znajdowanie 
problemów, poprzez analizę dużego 
obszaru;

• Użycie tysięcy pirometrów w tym samym 
czasie – kamera Flir i3 o rozdzielczości 
60x60 pikseli pozwala dokonać pomiaru w 
3600 punktach jednocześnie, kamera Flir 
P660 (640x480) – w 307 200 punktach;

DLACZEGO 
WARTO?



Kamery termowizyjne firmy FLIR:
•Łatwe w obsłudze
•Pozwalają dokonywać pomiarów przy 
obciążonym systemie
•Znajdują problem zanim wystąpi awaria
•Przedstawiają rozkład temperatury na 
powierzchni obszaru
•Przechowują informacje w formacie .jpg
•Wskazują dokładnie, co ma być naprawione
•Pomagają wykryć usterki
•Oszczędzają twój czas i pieniądze

Termowizja w przemyśle
zalety diagnostyki



Systemy wysokiego napięcia
Przykładowe usterki możliwe do 
wykrycia:
•Utlenianie przełączników
•Przegrzane połączenia
•Uszkodzenia izolatorów

INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Systemy niskiego napięcia

Przykładowe usterki możliwe do wykrycia:
•Połączenia o wysokiej rezystancji
•Połączenia skorodowane
•Uszkodzenia 
bezpieczników/styczników/łączników
•Uszkodzenie izolatorów

INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Przykładowe usterki możliwe do 
wykrycia:
•Problemy ze smarowaniem, 
zwiększone tarcie
•Przegrzane silniki i wały
•Uszkodzone wałki
•Przeciążone pompy
•Nieprawidłowe połączenia

INSTALACJE MECHANICZNE



SIECI CIEPLNE
Przykładowe usterki możliwe do 
wykrycia:
•Wycieki w pompach, zaworach i 
rurociągach
•Uszkodzenia izolacji
•Opory przepływu



INNE
• Wykrywanie rozszczelnień
• Określanie poziomów płynów w 

zbiornikach
• Wykrywanie „gorących punktów” w 

spawalnictwie
• Inspekcja form wtryskowych
• Rozkład temperatur na powierzchni 

dróg asfaltowych

• Analiza linii produkcjyjnej 
papieru



PRZEMYSŁ CEMENTOWY I 
PETROCHEMICZNY

Przykładowe usterki możliwe do wykrycia:

•Uszkodzenia izolacji kotłów, rurociągów

•Awarie kotłów
•Uszkodzenie przegród przeciwpożarowych
•Spojrzenie przez płomień















BADANIA PROFILAKTYCZNE



OCENA ZNISZCZEŃ



PRZEGRZANE BEZPIECZNIKI



UNIKANIE NIEPLANOWANYCH WYŁĄCZEŃ



PRZEGRZANE PRZEKŁADNIE





TEMPERATURA robocza z lewej strony fazy wynosi 
+68 C , przy uszkodzonej fazie +68, różnica 18 C 
stopni wymaga by jak najszybciej usunąć usterkę.



OCENA NOWYCH INSTALACJI





• Izolacja 
• Nie dokręcone styki





Przykładowy raport



•  Klasyfikacja uszkodzeń
• Po wykryciu wadliwego połączenia zastosowanie 

środków naprawczych może być
• konieczne — lub niekonieczne w danym 

momencie. Aby móc zalecić najbardziej
• odpowiedni sposób postępowania, należy wziąć 

pod uwagę następujące kryteria:
• ■ Obciążenie podczas pomiaru
• ■ Charakter obciążenia (stałe bądź zmienne)
• ■ Umiejscowienie uszkodzonego elementu w 

instalacji elektrycznej
• ■ Obciążenie, które może wystąpić w przyszłości



WARUNKI POMIARU- WIATR należy 
pamiętać ,że przegrzany element 

miałby znacznie wyższą temperaturę 
przy mniejszej prędkości wiatru



NAJNOWSZE MOŻLIWOŚCI  KAMER 
FIRMY FLIR



JAK ZAPOBIEGAĆ  AWARIOM  ?

.



• Naszymi klientami byli m.in.  
PGE Dystrybucja S.A., Tauron 
Wrocław, Ewe Energia, Bolix , El-
Pro-Wałbrzych i inni :

REFERENCJE :
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