
Termográfiás vizsgálatok 

 

Az iparnak fejlesztve - testo 885 és 890  

Az ipar számos területén alkalmazzák a termográfiát, mint érintésmentes diagnosztikát. Az azonnali 
mérési eredményeknek köszönhetően a megelőző karbantartási vizsgálatoknál, a gyártási folyamatok 
vagy akár a minőségbiztosítás területén is jól alkalmazható. A hőkamerákkal szemben, az alkalmazási 
területtől függően - mint műszaki, mint pedig kezelési oldalról – különböznek az igények. A Testo az 
elmúlt évek végfelhasználói és gyártói tapasztalatai alapján ismét egy új hőkamera generációt 
fejlesztett a piac igényeinek megfelelően. 

Mérési feladatok 

A megelőző karbantartási vizsgálatok célja a káresetek, meghibásodások és a gyártás leállásának 
megelőzése. Időszakos műszeres felülvizsgálattal a hibák nagy része megelőzhető, de a 
karbantartásra fordított idő minimalizálása szintén fontos szempont. A forgó/mozgó alkatrészek 
kopásánál, nem megfelelő tűrés beállításnál, vagy az elektromos kötéseknél, berendezéseknél a 
hőmérséklet emelkedése alapján előre jelezhető és célzottan elhárítható a hibajelenség. A hőkamerás 
vizsgálat során érintésmentesen vizsgálhatók mechanikus vagy elektromos berendezések így a 
kritikus pontok azonnal felfedezhetők. Mivel a karbantartó mérések közelről történnek és a cél a hiba 
gyors megtalálása és elhárítása, valamint az egyszerű dokumentálás, ezért a hőkamerával szemben 
támasztott követelmények is alacsonyabbak. A gyakorlatban erre a mérési feladatra alkalmazott 
hőkamerák felbontása 160 x 120 vagy 320 x 240, termikus érzékenységük pedig <50-80 mK közé 
tehetők. A gyártás és a minőségbiztosítás során felmerülő mérési feladatok viszont nagyobb 
követelményeket támaszthatnak a hőkamerákkal szemben. Példának okáért egy mikroelektronikai 
alkatrészekkel telezsúfolt nyomtatott áramkör hőfolyamatainak, hibajelenségének megállapításához 
vagy egy +800 °C-os folyamat vizsgálatához nagy felbontású és érzékenységű vagy nagyobb 
méréstartományú műszerre van szükség. A testo 885 és 890 hőkamerák kifejezetten az ipar ezen 
szegmenseit célozzák meg. Méréstartományuk akár +1.200 °C-ig bővíthető és a testo 890 esetén 10 
cm-ről 115 µm felület is vizsgálható. Az IRSoft szotfveren keresztül a hőfolyamatok teljesen 
radiometrikus videó formájában valós időben elemezhetők és rögzíthetők.  

Mérőhelyek kezelése 

Az ipari területen dolgozó szakemberek, mérnökök időbeosztása általában szűkös. A mérési 
eredmények rendszerezése, átlátható adatbázisba foglalása pedig időigényes feladat. A 
SiteRecognition (Testo szabadalom) vagyis mérőhely azonosítás funkció segítséget nyújt az ipari 
területeken végzett mérési eredmények kezelésére, dokumentálására. Az IRSoft számítógépes 
szoftveren keresztül az időről időre vizsgált mérőhelyek egy adatbázisba rendezhetők és egyedi 
„vonalkód” jelölésekkel láthatók el. Így a mérést végző a hőkamera automatikus mérőhely felismerő 
funkciójával azonnal a megadott mérési rutin szerint mentheti a hőképeket, ezzel megkönnyítve az 
utólagos rendszerezést és feldolgozást. Utólag pedig a szoftver által kezelt archív adatbázisban, a 
tárolt hőképek között, különböző szűrőfeltételek megadásával egyszerűen kikereshetők a vizsgálni 
kívánt képek. 
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