ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ κ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ
Π. Ν. Μπότσαρης, Επικ. Καθ.
Τομεας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή, ΔΠΘ
Τηλ/fax: 2541079878, panmpots@pme.duth.gr
http://Medilab.pme.duth.gr
Σήμερα, η υπέρυθρη θερμογραφία (IR thermography) παρέχει σε μια βιομηχανία μια
αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη μέθοδο ανίχνευσης σφαλμάτων, εναλλακτική των
υφισταμένων παραδοσιακών μεθόδων . Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η μαζική παραγωγή και η
επακόλουθη πτώση των τιμών κτήσης θερμογραφικου εξοπλισμού π.χ. IR camera, αναδεικνύουν την
υπέρυθρη θερμογραφία σε βασικό εργαλείο εκτέλεσης προληπτικής συντήρησης με μη καταστροφικό
τρόπο.
Όλα τα αντικείμενα εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία, ανάλογη της θερμοκρασίας τους. Σε
έναν έλεγχο προληπτικής συντήρησης, όταν μια “αστοχία” συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση ή
μείωση της επιφανειακής θερμοκρασίας ή από τοπική συγκέντρωση θερμότητας, η υπέρυθρη
θερμογραφία (IR Thermography) αποτελεί μια εξαιρετική μέθοδο μη καταστροφικού ελέγχου (NDT).
Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί της μεθόδου συνοψίζονται στον Πίνακα 1.
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Πίνακας 1 Υπέρυθρη θερμογραφία: δυνατότητες και περιορισμοί
Σε ένα μη καταστροφικό έλεγχο ενός αντικειμένου με υπέρυθρη θερμογραφία, μπορούν να
εφαρμοστούν δύο προσεγγίσεις: i) η παθητική (passive thermography), ενδείκνυται για προληπτική
συντήρηση και ii) η ενεργητική (active thermography). Κατά τη παθητική προσέγγιση, το
εξεταζόμενο αντικείμενο θερμογραφείται ως έχει, δηλαδή στη φυσική του θέση και λειτουργία, χωρίς
την επιβολή εξωτερικής πηγής διέγερσης (θερμότητας). Με άλλα λόγια, η παθητική θερμογραφία
εξετάζει υλικά και δομές, τα οποία βρίσκονται είτε κατά τη λειτουργία τους, είτε εν γένει, σε
διαφορετική (συχνά υψηλότερη) θερμοκρασία από την περιβάλλουσα. Από την άλλη, στην
ενεργητική προσέγγιση είναι απαραίτητο ένα εξωτερικό αίτιο (πηγή θερμότητας) για να διαπιστωθούν

ή όχι ασυνέχειες στη κατανομή της θερμοκρασίας και, συνεπώς, στη δομή του υπό εξέταση
αντικειμένου. Μια προσέγγιση των δυο μεθόδων δίνεται στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1. Μέθοδοι υπέρυθρης θερμογραφίας
Από την εμφάνισή της μέχρι σήμερα, η μέθοδος απαντάται σε μεγάλο εύρος εφαρμογών,
όπως σε κτιριακές εγκαταστάσεις, στη προληπτική συντήρηση (π.χ. ηλεκτρικών ή μηχανολογικών
εγκαταστάσεων), στην ιατρική, στην τεχνολογία υλικών, στην ανίχνευση πυρκαγιών η στην
παρακολούθηση κυκλοφοριακής κίνησης κ.α. (Σχήμα 1).

Σχήμα 1 Υπέρυθρη θερμογραφία για έλεγχο στάθμης

Η υπέρυθρη παρακολούθηση και ανάλυση έχει το μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών ενώ
μπορεί να είναι αποτελεσματική στον εντοπισμό τόσο μηχανολογικών όσο και
ηλεκτρολογικών αστοχιών, επιτρέποντας την ανίχνευση τους με ταχύτητα που κυμαίνεται
από μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου έως και μερικά λεπτά, ανάλογα με τη διαμόρφωση,
όχι όμως σε μεγάλο βάθος.
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