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• Kas yra termovizija?

• Termovizoriai

• Termovizijos taikymas

• Efektyvus pastatų kokybės 
defektų nustatymas



Infraraudonieji spinduliai

• Visi kūnai >0K išspinduliuoja įvairaus ilgio 
infraraudonųjų spindulių bangas

• Išspinduliuojamas energijos intensyvumas 
proporcingas kūno temperatūrai ir priklauso nuo 
medžiagos gebėjimo spinduliuoti (emisijos)

• IR spinduliavimo intensyvumas 
transformuojamas į mums matomą spektrą

• Rezultate gaunama menamųjų temperatūrų
pasiskirstymas objekto paviršiuje  



Termovizija - kietų ir skystų kūnų spinduliuojamų infraraudonųjų spindulių
fiksavimas spektre. Spinduliai fiksuojami per atstumą termovizoriaus
pagalba. Kūnų infraraudonojo spinduliavimo intensyvumas yra proporcingas
kūno paviršiaus temperatūrai, tad kuo paviršiaus temperatūra aukštesnė, 
tuo spinduliavimas intensyvesnis.



Long Wavelength (LW)Short Wavelength (SW)



Termovizorius - prietaisas, 
kuris fiksuoja infraraudonąjį
spinduliavimą, jį performuoja į
elektrinius signalus ir lygina
su turimu temperatūrų
etalonu bei sudaro termo
nuotraukas arba kitaip
termogramas. 



Termovizinio tyrimo privalumai:

- Parodo vizualinę temperatūrų nuotrauką, taigi
atskiros nuotraukos dalys gali būti palygintos

- Galima fiksuoti judančių objektų temperatūras

- Gali fiksuoti aplinkose, kuri yra pavojinga ar
sunkiai prieinama kitiems metodams

- Toks fiksavimo metodas nedaro žalos ir neturi
jokio pašalinio poveikio

- Gali būti naudojamas tamsoje



Termovizinio tyrimo taikymo sritys:

• Statybų pramonė
• Mechanika, automatika ir energetika
• Medicina
• Naktinis matymas
• Vulkanologija
• Karo pramonės ir kt.



Esant blogiems elektros kontaktams, jiems oksidavus ar atsiradus kitiems
jungčių defektams, tose vietose susidaro aukštesnė temperatūra. Tiriant 
termovizoriumi, labai paprasta nustatyti aukštesnės temperatūros, t.y. blogo 
elektros kontakto vietas. 



Įkaitę guoliai Lokalus įšilimas



Įkaitę konvejerio guoliai Technologinių įrenginių
izoliacijos defektai



Pastatų termovizijos sritys

• Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo darbas ir 
konstrukcija

• Grindų apšiltinimas
• Nuotėkiai vamzdžiuose
• Stogų nesandarumai
• Šiluminės izoliacijos netolygumai ir defektai
• Langai, durys, cokolinės dalys 
• Drėgmė
• Ir kt.
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Drėgmės problemos dėl drėgno oro ir šaltesnių
paviršių

Aliarmo spalva pažymėtos vietos, kuriose esamomis sąlygomis kondensuosis 
drėgmė



Lubų apšiltinimo defektai



Durys iš
vidaus

Durys iš
lauko



5a. daugiabučio šoninis fasadas



5a. daugiabučio šoninis fasadas



5a. daugiabučio fasadas

sienoje k.v. vamzdžių kanalas

5a. daugiabučio rūsyje

šilumos mazgas



Stogas
Termografiniam tyrimui, skirtingai nuo tradicinio, nereikia ardyti stogo 

dangos. Ji galima atlikti per atstumą. Šis tyrimas pagrįstas tuo, kad visos stogo 
dangos medžiagos turi skirtingą šiluminį talpumą. Dieną saulė įšildo stogą. Saulei 
dingus, stogas pradeda vėsti. Jei stogo dangoje yra pratekėjimu, izoliacinis 
sluoksnis sudrėksta. Drėgnos izoliacijos šiluminis talpumas daug didesnis nei 
sausos. Drėgnos vietos ilgiau išlieka aukštesnes temperatūros negu sausos. Šios 
vietos labai aiškiai matomos termografinėse nuotraukose. Sauso (nepažeisto) 
stogo ir pažeisto (drėgno) stogo temperatūrų skirtumas yra labai mažas, 2 - 4oC.



Šildymo sistemos ypatumai 



Netolygus šilimas Ventiliacijos įrengimo defektas 



Grindinis šildymas



Ačiū už dėmesį !


