
ÚVOD DO  
TERMODETEKCIE
Ako profesionál máš už rozsiahle odborné znalosti. 
Aby si bol čo najlepšie pripravený aj v oblasti  
termovízie, pripravili sme zhrnutie teoretických 
základov tejto problematiky.
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Termodetektory Bosch každý deň zlepšujú a uľahčujú 
prácu nespočetného množstva remeselníkov. Ako 
profesionál máš už rozsiahle odborné znalosti. Aby si 
bol čo najlepšie pripravený aj v oblasti termovízie, 
pripravili sme zhrnutie teoretických základov tejto 
problematiky.

Všeobecné teoretické základy infračerveného žiarenia 
Vlnová dĺžka infračerveného žiarenia (IR žiarenie) má zväčšujúci 
sa vlnový rozsah 780 nanometrov až 1 milimeter a nadväzuje 
priamo na spektrum, ktoré je pre človeka viditeľné. Infračervené 
žiarenie sa označuje aj ako tepelné žiarenie. Dôvodom toho je 
súvis medzi žiarením a teplom: Každý objekt, ktorého teplota je 
vyššia ako absolútny nulový bod −273 °C, teda 0 °K, má v sebe 
tepelnú energiu, ktorú čiastočne odovzdáva vo forme žiarenia. 
Väčšina tohto žiarenia sa nachádza v neviditeľnej, infračervenej 
oblasti, preto sa označuje ako infračervené žiarenie. Platí, že čím 
je teleso teplejšie, tým viac IR žiarenia emituje.

Vplyvy na tepelné vyžarovanie 
Ako už bolo zistené, teleso odovzdáva vždy len istú časť svojej 
vnútornej energie, a teda jeho teplota sa nedá merať bez 
odchýlok. To však nie je všetko, pretože smerodajné sú ešte aj 
ďalšie ovplyvňujúce činitele, ako je odrážaná teplota. Nameraná 
teplota je teda výsledkom spojenia emisivity telesa a odrážanej 
teploty. Aj okolitá vlhkosť vzduchu má vplyv na hodnoty, je však 
taký zanedbateľný, že pri meraní termokamerou stačí zohľadniť 
odrážanú teplotu a emisivitu. Presné hodnoty teploty sa získajú 
nastavením týchto parametrov vonkajších vplyvov na meracích 
prístrojoch.

Emisivita a odrážaná teplota
Dôležitým pojmom pri meraní teploty je preto emisivita. Vyjadruje, 
koľko tepelného žiarenia daný objekt odovzdá. Čím je emisivita 
vyššia, tým viac tepelnej energie objekty odovzdávajú a na zák-
lade toho sa dá ich teplota dobre odmerať. A naopak, objekty 
s nižšou emisivitou vyžarujú menej intenzívne, a preto tu snímač 
IR žiarenia odmeria aj teplotu odrážanú od povrchu objektu. 
Akosť povrchu materiálu je často priamym indikátorom emisivity: 
Lesklé materiály odrážajú silnejšie, majú teda nižšiu emisivi-
tu, zatiaľ čo na matných povrchoch je emisivita vyššia. Z toho 
vyplýva, že čím vyššia je odrážavosť, tým je výsledok merania 
nepresnejší. Tento efekt sa však dá kompenzovať nastavením 
emisivity meraného materiálu a príslušnej odrážanej teploty na 
meracom prístroji. Takzvaná teplota okolia má obzvlášť význam 
pri meraní veľmi silno odrážavých povrchov. Nesmie sa však 
zamieňať s teplotou vzduchu. Pretože tento pojem znamená 
teplotu okolitých objektov, ktorá by odovzdala teplené žiarenie 
meraným objektom a následne aj bola zachytená meracím  
prístrojom IR žiarenia.

Infračervené žiarenie a termodetektory Bosch 
Termodetektory Bosch vizualizujú žiarenie vo forme teplôt a ich 
distribúcie. GIS 1000 C meria tepelné žiarenie v špecifickom 
bode, termokamery zasa farebne zobrazujú rozloženie teplôt 
v celej meranej oblasti. Je to možné, keďže atmosferické okno 
s intervalom vlnovej dĺžky 8 až 14 nanometrov vo veľkej miere 
prepúšťa infračervené žiarenie. Termodetektory Bosch merajú 
v tomto rozsahu a žiarenie zachytávajú ako elektrické napätie, 
ktoré je zasa základom teplôt objektov, ktoré sa neskôr zobrazia 
na displeji. Najdôležitejším prirodzeným zdrojom IR žiarenia je 
však slnko: podiel infračerveného tepla na celkovom žiarení je 
50 %. Jeho maximálne žiarenie je však vo viditeľnom spektre, 
na základe čoho môže byť slnko také nebezpečné pre náš zrak. 
Preto by sme termodetektor IR žiarenia nikdy nemali smerovať 
na slnko. Jeho teplota vyššia než 5 500 °C poškodí citlivý snímač 
IR žiarenia meracích prístrojov.

DOPLŇUJÚCE ZNALOSTI  
O TERMODETEKCII
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Tip 1: Optimalizácia zobrazenia pomocou farebnej palety 
Skôr než začneš s meraním, treba pamätať na niekoľko vecí. 
Prístroje GTC ponúkajú napríklad rôzne možnosti pre stupnicu 
farieb, podľa želania. Preferuješ intuitívne farby typické pre za-
hrievanie, dúhovú stupnicu, psychologické podanie farieb alebo 
prosté sivé farby? Pri malých teplotných rozdieloch sa odporúča 
kontrastná paleta farieb (napr. farby svetelného spektra), zatiaľ 
čo pri väčších rozdieloch sú intuitívnejšie menej kontrastné farby 
(napr. farby žíhania).

Tip 2: Optimalizácia zobrazenia pomocou teplotnej stupnice
Na vytvorenie kontrastnej termosnímky s veľkou výpovednou 
hodnotou sa musí za určitých okolností prispôsobiť škálovanie. 
Naše termokamery na tento účel ponúkajú praktickú funkciu 
uzamknutia, s ktorou môžeš toto škálovanie ľahko a rýchlo opti-
malizovať. Ak by si teda napríklad chcel termograficky analyzovať 
okno, pod ktorým sa nachádza vykurovacie teleso, zmení to 
celú tvoju termosnímku, kvôli čomu budú teploty pri okne oveľa 
menej rozlíšiteľné. Na eliminovanie tohto javu môžeš pristúpiť 
s termokamerou k oknu tak blízko, aby na termosnímke už nebo-
lo viditeľné vykurovanie. Potom pravým horným tlačidlom zafixuj 
stupnicu farieb – a už môžeš vytvárať detailný obraz aj z väčšej 
vzdialenosti. Alternatívne je to možné aj v manuálnom režime.

6 TIPOV NA VYKONÁVANIE INŠPEKCIE

Tip 3: Zohľadnenie okamihu a podmienok merania
Ak je to možné, mal by si objekty merať výlučne v suchom stave, 
pretože dážď a iné zrážky majú vplyv na teplotu povrchov. Rovna-
ko sa treba vyhnúť aj hrejivému slnečnému žiareniu.  
Okrem toho odporúčame využívať na vykonávanie termografie 
vonku skoré ranné hodiny. Vysoká vlhkosť vzduchu a vietor tiež 
negatívne pôsobia na presnosť nameraných hodnôt a malo by sa 
im preto zabrániť. Okrem toho neodporúčame merania v pria-
mom okolí horúcich zdrojov (napríklad pecí). Eventuálne sa dá 
toto teplo odtieniť a znížiť tak jeho vplyv. V mnohých prípadoch 
termografie stavieb sa za optimálne ročné obdobia pre merania 
považujú jeseň a zima. Rozdiel teploty medzi vnútornou a vonkaj-
šou oblasťou je vtedy dostatočne veľký na efektívne lokalizovanie 
problematických miest (odporúčaný minimálny rozdiel: 10 °C).

Tip 4: Zohľadnenie emisivity a odrážanej teploty
Ak chceš zistiť presnú hodnotu v stupňoch Celzia, mal by si 
v každom prípade nastaviť emisivitu a odrážanú teplotu. Zabrániš 
tak tomu, aby boli namerané hodnoty skreslené silným odrá-
žaním. Emisivitu zistíš z materiálov prednastavených v prístroji 
alebo ho odhadneš na základe stavu a charakteru povrchu. Na 
určenie odrazenej teploty by si mal najskôr preveriť, či ide o pria-
my alebo nepriamy odraz. Priame odrazy častokrát nastávajú pri 
hladkých povrchoch a môžeš ich v termosnímke rozpoznať ako 
odraz (napríklad pri sklenených tabuliach). V takomto prípade sa 
dá hodnota teploty odrážajúceho objektu použiť ako odrazená 
teplota. Nepriamy odraz naproti tomu nastáva väčšinou pri drs-
ných povrchoch (napr.: omietka). Tu zisti priemernú teplotu pred 
objektom merania a nastav ju ako odrazenú teplotu.



4/4

Tip 6: Správna vzdialenosť od objektu merania
Aby bola zaručená vysoká kvalita termosnímok, mal by si pri 
meraní zachovávať minimálnu vzdialenosť (30 cm). Ako efektívny 
sa osvedčil postup v dvoch krokoch. Ak sa napríklad kontroluje 
stena a zisťujú sa problémy s izoláciu, zabezpečí prvá kontrola 
z väčšej vzdialenosti dobrý prvotný prehľad. Druhý záznam, 
tentokrát z blízkosti, potom poskytne podrobné objasnenie a je 
podstatne spoľahlivejší, pretože sa vylúčia chyby spôsobené 
vzdialenosťou. Keďže vzdialenosť má veľký vplyv na kvalitu 
merania, malo by sa meranie vo všeobecnosti vykonávať z takej 
krátkej vzdialenosti, ako je to možné.

Tip 5: Pomoc pri silno odrážavých povrchoch
Pri povrchoch s príliš silnými odrazmi, ako je nezakrytý kov, 
odporúčame použiť čierne matné lepiace prúžky alebo špeciálny 
sprej. Ak ich nanesieš na odrážajúci povrch, prijmú po krátkej 
dobe čakania jeho teplotu a ty ju dokážeš spoľahlivo určiť na 
základe veľkej emisivity. Vplyv odrazu vlastnej telesnej teploty  
sa dá však minimalizovať meraním v mierne šikmom uhle.

6 TIPOV NA VYKONÁVANIE INŠPEKCIE


