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Praktický sprievodca 
termografiou pri 
preventívnej údržbe

Optimalizujte procesy, znižujte náklady 
a zaisťujte, aby Vaše zariadenia boli stále k dispozícií
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Úvod

Táto praktická príručka je zameraná 

na vedúcich závodov a technikov 

údržby vo výrobných spoločnostiach, 

ktorí chcú optimalizovať svoje 

procesy údržby a nepretržitú 

funkčnosť zariadení.

Na 16 stranách kompaktným 

spôsobom ukazuje, ako termografické 

kamery a najnovšie termografické 

technológie umožňujú zabezpečiť 

vyššiu funkčnosť systému za nižšie 

náklady.
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Termografia v preventívnej údržbe

To hovorí pre použitie 
termografie

Termografia je v preventívnej údržbe 

už roky na vzostupe a v popredí.

Už dlhšiu dobu je bežné, že 

termogramy sú užitočné pri vizuálnej 

kontrole elektricky a mechanicky 

namáhaných komponentov.

Metóda bezkontaktného merania 

pomáha rýchlo a spoľahlivo 

identifikovať anomálie - takzvané 

hotspoty - horúce body (pozri obr. 1). 

Spravidla ide o spoľahlivú indikáciu 

chybných alebo opotrebovaných 

komponentov na zariadeniach a 

strojoch.

Používanie termografie sa tiež 

odporúča v rôznych normách a 

pokynoch.

Taktiež  niektoré poisťovne  svojim

 zákazníkom  predpisujú  pravidelné

termografické  kontroly zariadení. 

V prípade zranenia osôb a 

poškodenia majetku spoločnosti 

hrozia značné finančné a právne 

riziká, ak sa nepoužije termografia. 

Preto je vhodné týmto rizikám 

predchádzať použitím 

termografických kamier. 

Mnoho zodpovedných osôb napriek 

tomu váha s použitím 

termografických kamier v rámci svojej 

údržby.

Okrem skutočných investícií do 

potrebného hardvéru a možného 

školenia zamestnancov je to hlavne 

kvôli nedostatku vedomostí, že 

termografia sa dá použiť aj na oveľa 

efektívnejšie nasadenie 

zamestnancov poverených údržbou 

ako doteraz.

Akonáhle však dôjde na zoznámenie 

sa s touto skutočnosťou, už sa 

nebude vynárať otázka, či sa má 

používať termografia, ale skôr ako čo 

najefektívnejšie implementovať túto 

technológiu a integrovať ju do 

existujúcich procesov.
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Rôzne oblasti zodpovednosti 

vedúcich pracovníkov a technikov 

údržby ovplyvňujú rozhodujúcim 

spôsobom údržbu v priemyselných 

podnikoch.

Vedúci oddelenia ( manažér s rozhodo-

vacími právomocami ) sa trvalo 

pohybuje v kontroverznej situácii medzi 

disponibilitou zariadenia a tlakom

na náklady. Na jednej strane mu 

nesmie zariadenie, o ktoré sa stará , 

vypadnúť z prevádzky a na druhej 

strane nesmie náklady na udržanie 

prekročiť rámec, ktorý je často veľmi 

obmedzený.

Zároveň je vedúci oddelenia tiež 

zodpovedný za zavedenie 

bezpečnejších a efektívnejších 

procesov a optimalizáciu nákladov.

Na druhej strane technik údržby 

(vykonávateľ) je zodpovedný za včasné 

rozpoznanie možných rizík zlyhania a v 

prípade potreby za správne kroky na 

základe získaných znalostí.

Typické prehliadky údržby sa musia 

tiež zdokumentovať a odovzdať ďalej.

S termografiou je možné zaručiť 

disponibilitu zariadenia za minimálne 

náklady. Navyše táto technológia 

podporuje ako vedúcich pracovníkov, 

tak pracovníkmi údržby v ich 

každodennej práci. Firmy, ktoré sa 

rozhodli vo svojej údržbe používať 

termografické kamery, na tom mnoho-

násobne profitujú.

Pre manažérov a osoby 
s rozhodovacími právomocami

Prehľad výhod termografie

•  Kontroly a rutinné prehliadky sa
dajú realizovať rýchlejšie

• Vďaka zobrazovacej metóde
termografických kamier sa 
odhalia závady a anomálie 
rýchlejšie a jednoznačnejšie
než pomocou bodového merania 
s infračerveným teplomerom.

• S analyzačným softvérom
termografickej kamery sa dajú tiež
jednoducho vytvoriť správy.

Zníží sa tým náročnosť

dokumentácie.

• Termografické kamery sa dajú 
jednoducho obsluhovat 
a zmysluplne používať aj 
pracovníkmi bez skúseností 

s termografiou.
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V stredne veľkom výrobnom podniku 

je počet meracích miest s elektricky 

alebo mechanický zaťažovanými 

komponenty zvyčajne rádovo v 

stovkách až tisíckach bodov.

Podľa veľkosti aktuálneho meraného 

objektu sú potrebné pre jeho 

posúdenie až tri termogramy.

Tak sa len pri jednej jedinej 

inšpekčnej obchôdzke vygeneruje 

niekoľko stoviek termogramov

Z toho nutne vzniknú nasledujúce

požadavky:

• Ako sú infračervené obrázky

priradené k príslušným objektom 

merania?

• Aké náročné boli jednotlivé

merania? Musíte k tomu vytvárať a 

vyhodnocovať poznámky?

• Aké zložité sú hodnotenie a

podávanie správ?

• Je možné rozpoznať vývoj teploty

komponentu v priebehu času 

a odvodiť z neho potrebné 

opatrenia?

Pretože termogramy  elektrických 

súčiastok sú si veľmi podobné, je 

efektívne manuálne priradenie len 

ťažko možné.  Kto vie po inšpekčnej 

ceste, že napr. infračervený záznam 

č. 130 patrí do ovládacej skrinky č. 

48-3b?

Typické problémy 
a požiadavky  pri údržbe

Termografia v preventívnej údržbe

Obrázok 1: Prehriate prípojky v spínacej 
skrini.

Obrázok 2: Rozloženie teploty na motore.
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Najväčšiu náročnosť však prináša 

odložené vyhodnocovanie

termogramov. Najskôr sa musia na 

tento účel všetky nasnímané

termogramy roztriediť a nakoniec 

priradiť k správnemu zariadeniu . 

Všetky tieto informácie je potom 

potrebné zhrnúť do zrozumiteľnej 

správy.

Keď už človek až potiaľ preplytval 

nespočítateľný počet hodín, 

vstupuje do hry vlastný problém: 

dajme tomu, že je za pol roka 

vykonaná inšpekčná obchôdzka

a odpovedne osoby chcú vyhodnotiť 

vývoj teploty kontrolovaných 

komponentov alebo zariadenia, aby 

z toho mohlo odvodit, či sa tieto 

pohybujú ešte v prijateľnom rámci

alebo je už nutné prijať nutné 

opatrenia.

So všetkými doterajšími metódami 

správy a dokumentácie 

termogramov by to znamenalo 

vyhľadať a otvoriť pre každé 

meracie miesto všetky staré snímky, 

aby ich bolo možné porovnať 

s príslušnými novými snímkami. 

Pri mnohých stovkách termogramov 

je to vskutku neľahká úloha.

A vzhľadom na všade prítomný tlak 

nákladov a času Vás celkom

určite napadnú zmysluplnejšie 

činnosti, ktoré by ste namiesto 

toho mohli robiť.

Obrázok 3: Infračervený obraz systému pri 
výrobe plastov.

Obr. 4: Prehriaty sklad na dopravnej linke.
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Automatická správa termogramov. 

Typický problém pri údržbe:

Mnoho podobných objektov, ktoré sa 

majú merať, vedie k mnohým 

podobným termogramom.

Aby ste mohli po kontrole zreteľne 

priradiť obrázky, bolo predtým 

potrebné vytvoriť zložité zoznamy 

alebo pridať hlasový komentár ku 

každému jednotlivému termogramu.

Teraz inovácia od spoločnosti 

Testo rieši tieto problémy:

Technológia testo SiteRecognition 

preberá rozpoznávanie miesta 

merania, ukladanie a správu 

termogramov úplne automaticky.

Týmto sa vylúči zámena, zabráni sa 

chybám pri hodnotení a ušetrí sa čas 

tým, že sa eliminuje potreba 

manuálneho priradenia obrázkov.

testo SiteRecognition:  
Automatická správa termogramov

Termografia v preventívnej údržbe

2b.  Preneste údaje 
do termografickej 
kamery testo 883.

1a.  Vložte zoznam
svojich meraných 
objektov v 
počítačovom 
softvéri testo 
IRSoft.

1b.  Importujte svoj 
existujúci 
inventárny zoznam 
s kódmi do softvéru 
pre PC testo 
IRSoft.

2a.   Vytvorte kódy 
pre merané 
objekty v testo 
IRSoft, vytlačte ich 
a pripevnite k 
meranému objektu.

3.  Aktivujte v
termografickej
kamere testo 883
sprievodcu
SiteRecognition.

Testo 883
automaticky
rozpozná kódy počas
merania a uloží
príslušné informácie
o meraní spolu s
termogramom.

4. Keď je kamera
synchronizovaná s
testo IRSoft,
termogramy sa
automaticky priradia
správne.

Môžete tiež
exportovať pracovné
výsledky pre
programy tretích
strán. To šetrí čas a
funguje mimoriadne
intuitívne.

Už používate kódy pre svoje objekty merania 
alebo máte inventárne zoznamy:

Ako funguje testo SiteRecognition
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Okrem administrácie stránky 

(testo SiteRecognition) môžete tiež 

komplexne analyzovať, upravovať 

a dokumentovať termálne obrazy 

v softvéri. 

Softvér si môžete bezplatne 

stiahnúť na stránke 

www.testo.com/irsoft  

Profi-Softvér 
testo IRSoft
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Pri použití termografických kamier 

na preventívnu údržbu nejde iba 

o zisťovanie teplotných anomálií 

(hotspotov).

Namiesto toho by sa malo vždy 

sústrediť na navrhnutie efektívneho, 

bezchybného procesu šetriaceho 

zdroje.

Automatická detekcia polohy a správa 

teplotného obrazu cez technológiu 

testo SiteRecognition podporuje 

zodpovedného vedúceho závodu aj 

výkonného technika pri vytváraní 

týchto procesov a ešte efektívnejšom 

používaní termografie v každodenných 

pracovných procesoch.

Testo SiteRecognition tiež výrazne 

zjednodušuje integráciu termografie 

do existujúcich alebo nových 

štandardných postupov.  Hodnotný 

pracovný čas možno použiť na ďalšie 

úlohy údržby namiesto triedenia 

termogramov.

Záver:
Termografia šetrí čas a peniaze

Termografická kamera sa tiež veľmi 

rýchlo zaplatí- výrobné odstávky v 

dôsledku nezisteného prehriateho 

pripojenia sú mnohonásobne 

nákladnejšie.

Riziko požiarov, ktoré môžu mať vo 

výrobných podnikoch často značné 

finančné následky alebo dokonca 

úrazy, je termografiou 

minimalizované.

Termografická kamera s technológiou 

testo Site Recognition tak zaisťuje 

vyššiu účinnosť a bezpečnosť pri 

preventívnej údržbe v priemyselnom 

prostredí.

Termografia v preventívnej údržbe
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Ideálne termografické kamery 
na preventívnu údržbu

nákladovo úsporným a bezkontaktným 

spôsobom. Ideálne pre riadenie 

nízkonapäťových, stredno- 

a vysokonapäťových systémov, 

mechanických komponentov alebo hladiny 

uzavretých nádrží na kvapalinu.

Technológia testo SiteRecognition je 

k dispozícii pre termovízne kamery 

testo 883 a testo 890, ktoré sú vašimi 

ideálnymi partnermi pri údržbe. 

Môžete ho použiť na objavenie a 

analýzu tepelných anomálií v 

elektrickej aj mechanickej údržbe
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www.ktest.sk
www.meracie-pristroje.eu
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