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W  1800 roku  sir William Herschel dokonał przełomowego odkrycia nowego widma 

promieniowania, które nazwał „niewidzialnym widmem termometrycznym”. Stanowiło to 

kamień milowy pod rozwój współczesnej termowizji. Teoretyczne zagadnienia związane                     

z termowizją czy jak ktoś woli termografią, pozostają domeną działań akademickich.             

W Polsce są silne ośrodki, w których ta dziedzina rozwija się bardzo dynamicznie. Do takich 

ośrodków należą: Politechnika Łódzka, WAT, Politechnika Częstochowska, AGH, 

Politechnika Gdańska i inne. 

Termowizja jest to proces oparty na detekcji i rejestracji promieniowania podczerwonego 

emitowanego przez obiekty, których temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego. 

Następnie promieniowanie to jest przekształcone na światło widzialne.  

Konstruowanie i produkcja kamer termowizyjnych podobnie jak wielu innych dóbr 

elektronicznych powszechnego użytku rozwija się bardzo dynamicznie. Oprócz bardzo 

zaawansowanych, skomplikowanych i ciężkich kamer dla potrzeb badań naukowych, 

powstają mniej zaawansowane, lżejsze i coraz tańsze kamery termowizyjne dla potrzeb 

szeroko pojętych użytkowników.  

Termowizja jeszcze do niedawna była technologią mało znaną i dostępną tylko dla wojska       

i naukowców. Dzisiaj jest dostępna dla każdego z nas. Popularne stają się badania przy użyciu 

kamer termowizyjnych, a w niektórych przypadkach stają się one wręcz niezbędne.  

Dzięki temu, iż badania termowizyjne są bezinwazyjne i bezdotykowe mogą być stosowane 

praktycznie w każdej dziedzinie życia.  

Śmiało można powiedzieć, że termowizja jest obecnie uważana za najbardziej atrakcyjną 

metodę badań w szczególności w takich dziedzinach jak:  

 budownictwo i architektura, 

 elektroenergetyka, elektronika, 

 energetyka cieplna,  

 gazownictwo, 

 medycyna, 

 ekologia, 

 badania dzieł sztuki, 

 poszukiwanie osób zaginionych, 



 motoryzacja, 

 przemysł np. piece hutnicze,  

 badań naukowych i zastosowań specjalnych. 

Każdy obiekt należący do otaczającego nas świata o temperaturze wyższej niż zero 

absolutne (- 273,15
0
C) emituje energię. Nasze oko nie jest w stanie dostrzec tego 

promieniowania. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że kamera termowizyjna jest 

rodzajem niezwykle dokładnego termometru. Stosując ten termometr mierzymy 

temperaturę w wielu miejscach w tym samym czasie. Wyniki naszych pomiarów 

otrzymujemy w postaci barwnych obrazów zwanych termogramami. Na takich obrazach 

można zaobserwować, że każdej temperaturze przypisana jest barwa na odpowiedniej 

skali temperatur wraz z odpowiadającą jej wartością. Zarejestrowany w ten sposób obraz 

przedstawia nam pole rozkładu temperatury na powierzchni badanego ciała. 

Dla wprawnego operatora kamery wystarczy „rzut oka” na tak powstały termogram, aby 

bez trudu wyodrębnić miejsca o podwyższonej lub obniżonej temperaturze.  

Poniżej zostało zamieszczone kilka przykładowych realizacji, które autor wykonał kamerą 

termowizyjną FLUKE Ti 20. 

BUDOWNICTWO: 

 

 

        

 

 

Zdjęcie 1. Dom jednorodzinny.  

Można podyskutować na temat zamontowania drzwi balkonowych. Jakość 

wykonywanych prac w budownictwie czasem pozostawia wiele do życzenia – w takich 

przypadkach kamera termowizyjna jest bezlitosna. 

            

            

            

            

            

            

         

Zdjęcie 2. Dom jednorodzinny.  

 

 



Pomiar od zewnątrz – okno na poddaszu. Pomiar zimą, na zewnątrz temperatura – 15
0
C,  

a widzimy co pojawia się nad oknem. 

 

 

 

 

 

 

     Zdjęcie 3. Dom jednorodzinny. 

Możemy zobaczyć jak zostało zamontowane okno w kuchni domu jednorodzinnego – 

nowoczesne budownictwo.  

            

            

            

            

           

 

 

Zdjęcie 4. Dom jednorodzinny. 

W trakcie prac wykończeniowych została uszkodzona rurka od centralnego ogrzewania.  

W budownictwie kamerą termowizyjną można w szybki sposób wykonać badania: 

zawilgocenia, lokalizować miejsca, w których ucieka ciepło lub przenika zimno – tzw. 

mostki cieplne, błędy lub niestaranność w układaniu izolacji, stanu instalacji i sieci: 

elektrycznych, centralnego ogrzewania, wod-kan.  

MEDYCYNA: 

        

 

 

 

 

 

 

 



Zdjęcie 1. Możliwość szybkiego pomiaru temperatury u człowieka. Metoda 

bezkontaktowa.  

Każdy wie jak trudno zmierzyć temperaturę małemu dziecku, osobie starszej, obłożnie 

chorej, z wypadku lub w jakimś nagłym przypadku. Często w szkołach, gdzie dość szybko 

roznoszą się bakterie u dzieci i młodzieży w przypadku przeziębień lub grypy – mając  

kamerę w mgnieniu oka mamy pełny pomiar, potrafimy szybko wyłapać osoby                        

o podwyższonej temperaturze.  

        

 

 

        

 

      

     Zdjęcie 2. Stopa młodej, 21 letniej osoby. 

Na tym termogramie możemy zaobserwować dość znaczne różnice w temperaturze. Pomiar 

był wykonywany w pomieszczeniu, w którym osoba przebywała od dłuższego czasu. To 

doskonałe pole do analizy dla lekarza, np. specjalisty naczyniowca.  

Jeżeli chodzi o zastosowanie badań termowizyjnych w medycynie to trzeba podkreślić, że 

wyniki pomiarów nie mogę stanowić o diagnozie! Takie badanie może być pomocne dla 

dalszych badań specjalistycznych, gdy w rachubę wchodzi zdrowie lub życie ludzkie.            

W takich przypadkach nie można sobie pozwolić na najdrobniejszą pomyłkę! 

ENERGETYKA, CIEPŁOWNICTWO: 

 

            

            

            

            

            

            

        

Zdjęcie 1. Zawór na rurociągu parowym –            Zdjęcie 2. Rurociąg parowy – miejsce podpory. 

                 hala produkcyjna.                  Hala produkcyjna.   

            

            

             

 

  



Najwięcej zamieszczonych przykładów pomiarów termowizyjnych racji wykształcenia, 

wykonywanego zawodu, oraz praktycznej działalności autora dotyczy instalacji i urządzeń 

elektrycznych.  

        

 

 

 

 

 

Zdjęcie 1. Szafa baterii kondensatorów nn.   Zdjęcie 2. Dławik baterii kondensatorów SN 

        

 

 

 

 

Zdjęcie 3. Odbiór 3-faz. – w środku przekładnik.   Zdjęcie 4. Połączenie szynowe – rozdzielnia nn. 

        

 

 

 

 

 

Zdjęcie 5. Silnik prądu stałego 130kW.   Zdjęcie 6. Linia produkcyjna – silniki prądu stałego. 

 

        

 

 

 

 

Zdjęcie 7. Most szynowy – rozdzielnia nn.    Zdjęcie 8. Rozdzielnia nn – OZK 600. 

  

 
 

 
 

 

 



Na podstawie przykładowych, zamieszczonych powyżej termogramów możemy się pokusić         

o stwierdzenie, że kamera termowizyjna jest najbardziej uniwersalnym urządzeniem 

pomiarowym. Niezależnie od dziedziny, w której ją zastosujemy może okazać się pomocna,   

a czasem wręcz niezastąpiona.  

Poprawnie zrobiona inspekcja, czy też pojedyncze badania kamerą termowizyjną kończą się 

termogramami. Seria termogramów nie jest jednak konkursem na najlepiej zrobione zdjęcie. 

Termogram sam w sobie to za mało. Z badań musi powstać kompleksowy raport, zawierający 

termogramy, opisy, konkretne wnioski i zalecenia. Okazuje się, że oprócz obsługi samej 

kamery, od osoby przeprowadzającej badania w zależności od dziedziny, w której ją 

zastosujemy wymagana jest szeroka wiedza i duże doświadczenie. 

Często funkcjonuje w obiegu przeświadczenie, że jeżeli coś jest uniwersalne to obsługa musi 

być bardzo prosta, a wyniki łatwe i proste do odczytania. W przypadku kamery termowizyjnej 

nie ma nic bardziej mylnego. Zrobienie dobrego zdjęcia termalnego wymaga dużej wiedzy od 

operatora. Wiedza ta nie koncentruje się tylko na znajomości obsługi kamery. Operator musi 

posiadać wiedzę na temat: badanego obiektu, wpływu warunków atmosferycznych, wpływu 

czynników zewnętrznych, emisyjności badanych materiałów, własności mechanicznych, 

fizycznych, chemicznych, warunków pracu, itp. 

Na podstawie badań musi powstać raport, który będzie podstawą do dalszych działań. Błędy 

operatora mogą skutkować np. zbędnym zatrzymaniem maszyn oraz całych linii 

produkcyjnych. Nieuzasadnionych wyłączeń rozdzielni, zatrzymaniem przepływu mediów 

energetycznych, itp.  

Pomyłka operatora w przemyśle może pociągać za sobą koszty pracy, zbędne                           

i nieuzasadnione przestoje, straty finansowe, zaburzenia w toku produkcyjnym. Jeżeli chodzi 

o błędy w dziedzinie medycyny, ratownictwa to nawet nie chcę o tym myśleć, a co dopiero 

pisać. 

Podsumowując: 

Warto się rozwijać, inwestować i zaopatrywać własne służby w dobry i nowoczesny sprzęt 

diagnostyczno – pomiarowy. Równolegle ze sprzętem warto inwestować w dobre i gruntowne 

szkolenia. Dzisiaj kapitałem są wykształceni i dobrze wyszkoleni pracownicy, o wysokich 

kwalifikacjach i kompetencjach. Sprzęt ma ich wspomagać. 

Pamiętajmy, że wcześnie wykryte defekty objawiające się anomaliami w rozkładzie 

temperaturowym, można usuwać w sposób ściśle zaplanowany. Dzięki temu zapobiegamy 

poważniejszym awariom i stratom finansowym. Nie wykryte w porę mogą być przyczynami 

groźnych wypadków, a nawet śmierci. Jeżeli trzeba przeprowadzić badania, które mają 

wpływ na cele strategiczne, trwałość zabytków, znaczną wartość materialną i kulturową, 

mogą spowodować zaburzenia toku produkcyjnego lub są bezpośrednio związane ze 

zdrowiem lub życiem ludzkim nie wahajmy się skorzystać z usług kompetentnych                   

i gruntownie przygotowanych specjalistów w danej dziedzinie.  

 


