
1.3.9. Termografie 

1. Denumirea metodei: EXAMINAREA PRIN TERMOGRAFIERE 

(IRT – Infrared Thermography) 
2. Tipul de examinare: termic. 

3. Agentul de investigare: căldura emanată de un corp sau emisă în urma 

încăzirii artificiale. 

4. Fenomenul fizic de bază: radiaţia termică emisă de un corp este purtătoare 
de informaţie privind omogenitatea şi structura corpului respectiv 

5. Modul de aplicare: se detectează căldura emisă în mod natural de obiectul 

examinat sau se asociază sistemului de examinare cu o sursă de cădură care 

încălzeşte obiectul examinat, după care se analizează fluxul termic radiat. 

Propagarea căldurii în obiect depinde de structura acestuia. 

6. Domeniul de utilizare: mentenanţa instalaţiilor de transport şi transformare 

a energiei electrice, verificarea pierderilor de căldură în clădiri, examinarea unor 

materiale nemetalice (compozite), supravegherea proceselor exoterme sau 

endoterme, monitorizarea proceselor de prelucrare la cald etc 

7. Indicaţia de defect: imagini codificate în culori sau în nuanţe de gri, 
privind distribuţia câmpului termic pe suprafaţa obiectului examinat. 

8. Materialul obiectului controlat: materiale compozite, structuri lipite, 

stratificate sau acoperite, metale şi aliaje (nelucioase sau acoperite cu vopsea 

mată), materiale plastice, materiale pentru construcţii (beton, ciment etc.) . 

9. Particularităţi: caracterizarea unui material cu ajutorul undelor termice se 
bazează pe corelaţia dintre modul de distribuţie a acestor unde şi proprietăţile 

analizate. Prezenţa unei discontinuităţi determină o anomalie de distribuţie a 

fluxului termic şi deci de temperatură în materialul examinat. Punerea în evidenţă a 

acestor anomalii furnizează informaţii utile privind discontinuităţile. 

Termografierea în infraroşu este o tehnică ce permite obţinerea, cu ajutorul 
unei aparaturi adecvate, a imaginii termice, a unei scene termice observate într-un 

domeniu spectral din infraroşu. Înţelegând prin imagine termică – o repartiţie 
structurată a datelor reprezentative ale radiaţiei infraroşii provenind de la o scenă 

termică şi prin scenă termică – parte a spaţiului-obiect care se observă cu o 
aparatură de termografiere. Domeniul spectral denumit infraroşu (IR) este o bandă 

din spectrul radiaţiei electromagnetice, situată între domeniul vizibil şi cel al 

undelor radio, cu lungimi de undă cuprinse între 0,75 şi 30 μm, din care, în 
defectoscopie, sunt folosite uzual doar intervalele 3,5 ... 5 μm şi 8 ... 12 μm. 
Marele avantaj, al examinării prin termografiere îl constituie posibilitatea de a 

prelua imagini termice de la mare distanţă (uneori km) a unor suprafeţe mari întrun 

timp foarte scurt, comparabil cu fotografierea sau filmarea în domeniu vizibil. 

10. Scheme de principiu - din punct de vedere principial metodele de 

termogra-fiere pot fi grupate în două mari grupe: metodele de examinare care 

necesită o sursă de căldură ca anexă a echipamentului de examinare, denumite 

metode active (Figura 1.52) şi metodele de control care constau în analiza sau 

măsurarea fluxului termic furnizat de produsul examinat (căldura există sau 

esteprodusă independent de procesul de examinare), denumite metode pasive (Figura 

1.53). 



 
Figura 1.52: Schema de principiu a termografierii active. 

Metodele active se folosesc pentru: detectarea defectelor în materiale lipite, 

stratificate, acoperite, compozite (metalice sau nemetalice); măsurarea grosimilor 

straturilor de acoperire sau învelişurilor; caracterizarea materialelor din punct de 

vedere al comportamentului termic; evaluarea structurii materialelor compozite 

polimerice.  
Figura 1.53: Schema de principiu a termografierii pasive. 

Metodele pasive au o aplicabilitatea extrem de largă: evidenţierea traseelor pe 

unde se produc pierderi de căldură în construcţii; verificarea izolaţiilor; măsurarea 

umidităţii sau igrasiei; detectarea fisurilor şi crăpăturilor. Cea mai răspândită 

aplicaţie este în domeniul mentenanţei instalaţiilor electrice. Imaginea termică a 

componentelor instalaţiilor electrice conţine informaţii globale privind, pe de o 

parte, funcţionarea normală şi, pe de altă parte, informaţii privind disfuncţiile sau 

imperfecţiunile materialelor sau asamblărilor. Majoritatea componentelor electrice 

în funcţiune sunt calde, chiar fără a avea defecte. Ceea ce deosebeşte un defect de o 

zonă normală este o supraîncălzire a componentei cu defect faţă de cea fără defectÎn 
cazul în care examinarea se face în varianta activă, încălzirea se poate face pe 

aceeaşi parte cu detecţia sau pe fată opusă a obiectului examinat (Figura 1.54). 
Figura 1.54: Defectul – barieră termică: 
a – examinarea pe aceeaşi faţă; b – examinarea pe faţa 

 



 
 

11. Echipament de bază – un sistem de examinare termografică, care poate fi 
utilizat atât în varianta activă (Figura 1.55, a) cât şi în varianta pasivă (Figura 

1.55, b) cuprinde, de regulă, următoarele componente: cameră radiometru, sistem 

de încălzire, masă pentru deplasarea după trei axe de coordonate, sursă de curent 

electric pentru alimentarea sistemului de încălzire şi acţionarea motoarelor care 

asigură deplasarea componentelor pe masa-suport, corp negru pentru etalonarea 

sistemului, soft specializat şi computer adecvat. 



 
Figura 1.55: Sistem de examinare prin termografiere: a – încălzire în impulsuri, cu 

blitzuri de radiaţie infraroşie; b – cameră radiometru. 
Există o gamă largă de aparate de preluat imagini în infraroşu. Cele mai 

moderne au un detector cu elemente sensibile multiple denumit FPA - Focal Plan 

Array. 

12. Observaţii şi recomandări: 
- Termografierea în infraroşu, ca metodă de examinare nedistructivă, prezintă 

o serie de avantaje care au condus la dezvoltarea unui ansamblu extrem de amplu 

de aplicaţii, dar şi o serie de limite: cost ridicat al instalaţiei (de ordinul 

zecilor sau 

sutelor de mii de dolari), calificare superioară a personalului operator (de regulă, 

personalul are studii superioare de fizică sau inginerie), deoarece interpetarea 

rezultatelor necesită cunoştinţe complexe, adeseori interdisciplinare; posibilităţi 

dedetectare doar a defectelor situate în apropierea suprafeţei; produsele cu 

suprafeţelucioase nu pot fi examinate fără o pregătire prealabilă a suprafeţei 

materialele cu o conductivitate termică foarte mare sau foarte mică nu pot fi 

examinate în modobişnuit. Toate aceste limitări pot fi mai mult sau mai puţin 

depăşite cu unele 



accesorii sau cu o tehnologie specială de examinare. 

- Nici una dintre metodele clasice de examinare nedistructivă nu permite 

examinarea unor suprafeţe atât de mari. Imaginile termice preluate de camere de 

luat vederi în infraroşu sunt comparabile cu imaginile preluate de o cameră de 

filmat în domeniul vizibil sau cu cele înregistrate fotografic. Echipamentul, dotat 

cu o parte optică adecvată, portabil şi uşor de manevrat pe teren, asigură 

înregistrarea unor imagini din avion sau elicopter a unor ape sau terenuri minate. 

- În condiţii de laborator, principala diferenţă între inspecţia termografică şi 

alte metode de control, cum ar fi cele cu ultrasunete, cu pulberi magnetice sau 

curenţi turbionari constă în posibilitatea de a detecta defecte intr-o gamă largă de 

materiale metalice sau nemetalice. 

- Pentru caracterizarea unui sistem termografic este necesar să fie luate în 

considerare toate componentele lanţului radiometric. Fiecare compo-nentă a 

acestuia este caracterizată de o serie de mărimi care afectează direct sau indirect 

capabilitatea globală a sistemului. De exemplu, dacă detectorul prezintă 

sensibilitate în domeniul spectral 3…5 μm, se poate spune despre sistemul 
termografic, care include acest detector, că este caracterizat de un răspuns spectral 
în intervalul 3…5 μm, chiar dacă filtrul optic admite o bandă spectrală mai largă. 
- Evaluarea capabilităţii sistemului se poate face fie prin luarea în considerare 

a mărimilor caracteristice ale componentelor în mod separat, fie prin combinarea 

unor mărimi, reprezentative pentru sistem. 

- Sistemele de termografiere pot fi destinate unei analize pur calitative sau 

unei analize cantitative combinate cu una calitativă. Analiza calitativă se face prin 
simpla vizualizare a distribuţiei temperaturii în cadrul unei scenei termice, 

nesesizabilă direct, prin observare cu ochiul liber. În acest caz, sistemul 

furnizează 

o imagine cu un contrast, în domeniul vizibil, proporţional cu contrastul termic al 

obiectului examinat în raport cu mediul înconjurător 


