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Termovízna diagnostika pomáha predísť poruchám 
zariadení 
Výpadky elektrickej energie zaprí činené skratmi alebo mechanické poruchy zariadení 
často vedú k prerušeniu alebo zastaveniu výrobnej li nky. Spôsobujú nemalé starosti 
podnikate ľom a ohrozujú aj bezpe čnos ť obslužného personálu. Existuje však metóda, 
ktorá diagnostikuje miesta predstavujúce potenciáln e riziko, a to bez nutnosti 
preruši ť prevádzku alebo dodávku elektrickej energie do zar iadení. 

 
Termovízna diagnostika nám umožňuje vidieť, zmerať a zaznamenať teplotou 

odkryté anomálie, ktoré ľudské oko nemôže zachytiť, keďže nemá schopnosť vidieť 
v infračervenej časti spektra. Termokamera je prístroj s vysokým rozlíšením, ktorý pracuje s 
profesionálnym softvérom na analýzu termosnímok. Jedinečnou vlastnosťou zariadenia je 
detektor infra červeného žiarenia , ktorý dokáže bezkontaktne na dia ľku  merať povrchovú 
teplotu rôznych objektov, zariadení, predmetov, atď. Využíva sa na miestach, kde na 
meranie nemožno využiť rôzne druhy dotykových teplomerov (rotujúce časti, vysoké 
napätie, vysoké teploty atď.)  

 
Termokamera pracuje na princípe využitia vyžarovania tepla telesa , ktoré sa má 

merať. Každé teleso totiž vyžaruje tepelnú energiu, t.j. žiarenie emitované povrchom. Túto 
schopnosť nazývame emisivita. Emisivita  je schopnosť látky vyžarovať energiu. Označuje 
sa značkou ε alebo e. Emisivita materiálu každého reálneho objektu je ε<1. Hodnota 
emisného faktora konkrétneho snímaného povrchu podľa druhu materiálu sa určuje podľa 
príslušných technických tabuliek. 

 
Metódu termovíznej diagnostiky využíva v rámci akreditovaného skúšobného 

laboratória aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. „Termokameru používame najmä pri 
zisťovaní tepelnotechnických vlastností a kvality izolácie budov , domov, prevádzok 
a skladov. Záujem je aj o posúdenie nových okien, dverí, montáže a účinnosti zatepľovacích 
systémov v prípade, že ich zákazník chce reklamovať. Pomocou termovízie vykonávame aj 
skúšky izolácie skrí ň a klimatiza čných jednotiek dopravných prostriedkov  
prepravujúcich skaziteľné potraviny. Výrobca alebo prepravca tak môže predísť rozličným 
typom závad,“ hovorí Ing. Igor Kadlec z Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p.   

 
Preventívna kontrola elektrických rozvádza čov  pomocou termovíznej diagnostiky 

pomáha predísť výpadkom výrobných liniek a iných technologických zariadení. 
Preverovanie a stanovenie okamžitého elektrického a mechanického stavu zariadenia môže 
nielen redukovať časové straty v prevádzke, ale aj predchádzať škodám a ušetriť čas, 
ochrániť zdravie či dokonca život. 

 
Významné uplatnenie má táto metóda v priemysle pri pravidelnej kontrole stavu 

elektrických zariadení  v objektoch. Môžeme ňou merať elektrické zariadenia v prevádzke 
i pod vysokým napätím . Zaznamenané teplotné rozdiely na vodičoch a svorkách sú potom 
cenným podkladom pre optimalizáciu zaťaženia elektrickej siete. Takisto poslúžia pri revízii 
elektrických zariadení z hľadiska bezpečnosti a požiarnej prevencie , ktorá sa vykonáva 
napr. aj pre účely poistenia objektu. „Vypracovanie termografického posudku zahŕňa nielen 
zdokumentovanie samotného problému,“ informuje Ing. Igor Kadlec, „zákazníkovi spolu 
s vypracovaným protokolom odporučíme aj ďalší postup – odstránenie porúch, výmenu 
poškodených častí zariadení tak, aby dokázal zaistiť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.“  

 



 TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠ ŤANY, š.p. 
Krajinská cesta 2929/9 

921 01  Piešťany, Slovenská republika 

Výhodné je aj využitie pri údržbe mechanických systémov , ako napr. zisťovanie 
opotrebenia alebo nenamazania ložísk čerpadiel, motorov, ventilátorov, kompresorov, 
zistenie úniku chladív a blokovacích prvkov vo vykurovacích systémoch a podobne. 

 
Podľa Ing. Kadleca sa termokamera čoraz častejšie využíva na atypické merania , 

napríklad pri zisťovaní trasy, príp. porúch podlahových a stropných vykurovacích systémov, 
teplovodných potrubí, rozvodov geotermálnej vody , vykurovacích systémov, chladiacich 
a mraziacich systémov. Ďalej sú to merania poškodení stavebných konštrukcií, 
priemyselných komínov , chladiacich a mraziacich veží, zásobníkov ropných látok a pod. 
Zaujímavou oblasťou využitia termokamery, zatiaľ prevažne v zahraničí, je reštaurovanie 
historických objektov a predmetov.  

 
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že metóda termovíznej diagnostiky má veľký 

potenciál do budúcnosti. Preventívna diagnostika pomáha najmä v súčasnom období 
hospodárskej recesie znižovať náklady na opravy porúch na zariadeniach, prípadne 
predchádzať výpadkom výrobných liniek. V nemalej miere prispieva aj k úspore nákladov na 
vykurovanie zisťovaním kvality vykonanej izolácie. 

 
 

Ing. Igor Kadlec, TSU Piešťany 


