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Hőfényképezés

Nyílászáródiagnoszti
ka
A hófényképezéstnevezhe{ük ter.
mográfíának,infrafényképezésnek
és
termovízíónak ís' A területen kevesebb tapas ztaIattal rendelkezőknek
erről elsósorban a színes képek jutnak eszükbe' De vajon mire iók a
hőil<amerákés a velük készítettfelvételek?
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Először ismerjük megmagátaz eliárást,A testek elektromágnesessugárzástbocsátanakki
a környezetük felé,A kibocsátottsugárzástu1ajdonságai(intenzitás ésspektrális öSSzetétel)
jellemzóek lesznek a tárgy felületi tulajdonságára ésa íelület hőmérsékletére.
Bizonyos
hőmérsékletfölött ez az elektromágnesesSu.
gátzás a 1átható fénytartományát is érinti,így
az emberi szem is képesérzékelni.
Azonban
az épületdíagnosztikaszámára az alacsonyabb
hómérsékletek(-20.C_ + ó0.C) fontosak.és
emiatt a sugárzás csak specÍá1ís
berendezé.
sekkel tehetó Láthatóvá' Az infuaérzékelőbonyolult fízikaí összefüggések alapján kiszá.
mítja a megirányzott pont (meghatározott
métet(ífelrilet) hómérsékletét'
A mérésáltal szolgá1tatottértékhelyességétazonban tobb tényezőis be ío1yásolja,Ilye.
nek többek között a környezetí hómérséklet,
a légkör hatása (amÍcsi1lapítja
a hósugarakat),
egyébhősugaraktükröződése a mérttárgyon
stb,, de leginkább a felü1ethósugárzás kibo.

Korszerűdiagnosztikaihókamera épÜ|etvizsgá|atokhoz

csátási képessége,
vagyÍsaz emisszíós Íényező
(e),Ez a tényező aZ egyes anyagokra jellemző,
de pontos értékecsak kísérleti(ttonhatátozható meg, megbízhaÍó
katalógus nincsen,
A felületi hómérsék1etmesszíró1történó
mérésekülönösen hasznos akkor, ha a tárgy
valamiértnem közelíthető meg (p1.magasíeszültségmiatt), vagy a fe1ület hóaapacítása
olyan kÍcsÍ,hogy a hőmérő érintésea tárgy
!ílv1v,;ji}ablrliSpe1ilrun].l
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(U érték)meghatározásáhoznem kelióen megbízható (nem a kamera, hanem egyébépületfizikai okok míatt),azonban a képpontonkénti
hómérésse1a szerkezetíhibák diagnosztizáIhatók, amit a hótépek me1letta normá1digi
ezőv eI készítettképek összevetálís íénykép
téseután tudunk elvégezni'
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mérközMÍvela hó1tameranem hómérsékletet
vetlenül' hanem a íelületi hősugárzásbóI számítássalkövetkeztet a íe1ülethómérsékletére,
ezért fontos, hogy a hősugarakat a vízsgálat
idejénminél kevésbézavatjameg a környezet,
elsósorban külső térbenvégzettméréseknél'
A következó gyakori tényezőkbefolyásolhat
I uKrozooesaz uvegen
ják káro san a v iz s gáIat me gbízhatőságát :
a a Nap hósugarainak ttikrözódése a vizsmegváltoztatná'A legegyszehómérsék1etét
gált íelületró1,
inÍrahőmé.
r6bb távhőmérótet hívják 1ézeres
*::
a vízsgált felületen átszűÍődő sugárzás,
lézeres
hómérónek
rónek, néha egyszerúen
csapadékosidőjáÍáS,
vesz
sze1es'
hőmérésben
nem
a
is, azonban aLézer
x a mért ob1ektumíényes,tükrözó tulajrészt,csak a mérésipont megmutatásábanvan
donságúvagy emisszÍóstényezóje(e)a1aa segítségünkre,
töbcsony,
A hókamera ezekné1a berendezéseknél
bet tud, mivel sok ponton képesegyÍdejűleg' * a hó1tameraképfelbontásáhozközeli, vagy
a vízsgálttárgyon.
annál kisebbrészletek
végezni,A,zegyvagyköze1 egyidejűlegmérést
kerülni kell, Ehhez
is 1ó0 x 120 kép- A fenti eseteket1ehetó1eg
szeríbb berendezésekke1
pont mérésetörténik, amímát alkalmas kisebb p1.napfelkelte előtt vagy napnyugta után kell
esetleg_ ha ez nem le.
a mérést.
A komolyabb elvégezní
igényűképek megjelenítésére'
_
berendezések320 x 240 ésó40 x a80 kép. hetséges több irányból is meg kel1 mérni a
pedig finom megjelenítést íelületet,hogy a tükrözódés hatását mínimá'
pont 1eképezése
tesz lehetóvé,amin már a részletekis jól fe1- lisra csökkentsük.
AvtzsgáIatsorán arra vagyunk kíváncsiak,
ismerhetót' A kamera á1taldigitálisan rógzített adatok nem általánosan keze1hetőképfor. hogy a be1sótérhőmérsékletea külső, hidegebbtérben1évőfelü1etekremi\en hatást gyamátumok, mívela mentett fájlbanakörnyezeti
adatok mellett az érzékelőlapkánmértértékek korol, azaz hol, mennyire szökik a meleg és
tárolódnak e1'Ahhoz, hogy mi aztképkéntlás- okoz melegebb területeket a kü1ső feliiletehideg felületeksuk, át kell aiakítaniaz adatokat' Ehhez a ka- ken, illetve belsó vízsgá1atná1
merában, illetve a számítógépena kiértékeló kéntjelentkezneka problémáshelyek' Ehhez
a szükséges,hogy a kulső ésa belsó térközött
szoftver egy speciális pÍogÍamsegítségével
.C
legyen'
színeketrendel,majd legalább 15 hőmérsékletkü1önbség
hómérsékletértékekhez
ezt mint képfájltmegtekinthetjük,de a színes Üvegszerkezeteknélfelü1ettükrözó hatása miforma,
att a hómérsékletmeghatározásaközvetienül
képcsak egy megje1enítésÍ
Ezzel szemben a kamera eredeti adatai se- ezze7a technÍkávalnem lehetséges(az üveg a
gítségéve1
akár bármeiy képpontban_ utó1ag hó,kamera számára tikröző, alíg átlátható
is hómérésrenyílik lehetóségünk,Az eljárás anyagkéntmutatkozik),de a műanyagfelülea fa1szerkezetekhőátbocsátásíténvezőÍének teknélís ielentkezheta tükrözódés,
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NYíLÁszÁRoKBEEPÍTÉSE
Hagyományosana nyíIászáróa fal síkjában,
általábanannak a közepére épülbe, Mive1 a fa1
anyíIásnáImegszakad,anyí7ászátőpedig a íalszerkezetekhezképestvékonyabb'ígyahő számára egyrövidebb útis megnyílik,hogy a hidegebbktilsó térbejuthasson'Ennek a következménye,hogy a nyíIászárókörül hó1rídalakul ki.
A hótíd pedig épületszerkezetigondokat,pl'
páraiecsapódást,penészesedést
okozhat.
Ez a fajta hó,lrída beépítés
szakszerríe1végzéseeseténís jelentkezÍk,hagyományoseszköZökkel e1kerü1ninem lehet, iegfeliebba hatását tudjuk csökkentení' De vajon mí az oka,
hogy amígamamár korszerútlennyíIászátóknáI nem je1entkezikez a gond,addiga modern
szerkezeteknélegyregyakoribbaz ebbőIadódő
meghibásodás,penészesedés?
A hő egy részea hőtechnikai|ag
legkedvezóbbutat
Vá|asZtVa
megkerÜlla ny(|ászáról,Ígyté|ena belső o]da|i
káva fe|Ületea többj fe|Ü|eihez
képest|ehűl'

HŐnío A BEÉPíTEsNEL
Kézenfekvőnektűnik aváIasz,míszerinte1íeIejtettük,hogyan is ke11szakszerríenkiviteIezní' Azonban ez általában nem á111ameg a
helyét,A beépítésnél
korszerűanyagokközü1
vá1aszthatunk,a beépítés
módja Ís ismeÍt a
kivitelezó,kkörében.Az ok nem itt keresendó,
hanem az egyébszerkezetek,elsósorban a fa1azőany agokhótechnftai te1;esítótépességének
jelentós fejlódésében'
A falak hószigete1óképességeaz e1múltegy-kétévtizedbentöbbszörösére növekedett, a nyílászárókbeépítési
technikáia azonban nem tartott lépésta fe;lődés.
sel a szokásosépítéstechnológia
területén.Ez
azt eredményezte,hogy a nyíIászátő káv áiában
a falazategyébfelületeihez képestszámottevó
eltérésje1entkezika hóátbocsátásban.
A beépítésbó1
adódó hó1rídcsak a nyfláskáva
hőszigeteléséve1,
vagy kü1só oldalíhőszigetelés
eseténannak beíordításával,esetlega nyíIászárónak a homlokzati hószigeteléssí$ába helye'
zésévelcsökkenthetó, i11'akadályo zhatő meg'

nonío A NYíLASáRó SZERKEZETBEN

A káva Íe|Ü|etének
|ehű|ése
a be|sőoldalon.

Az a1tókésablakok magas műszaki színvonal
eseténís lényegesenrosszabbhőátbocsátásÍ
tényezóvelrendelkeznek,mÍnta 1egtöbbkorszerű falszerkezet.Ebből adódóan _ eltekintve
most a té1iszoláris hőnyereségtó1_ az energíaveszteségjelentós Íorását adják. A szokásos
kíalakítáSúfa és műanyag szerkezetÍínyí1ászárőknáI víszony1agkis különbség mutatkozík
a betételemek(üvegezés,
telelap)ésa tokszerkezet közötti hószígetelésben,
Azonbanahőszigete1óüvegeknéla távtattő az egyébként
kedvezó paramétertlerontja, és magában a
szerkezetbenis hó,lrídként
jelentkezík,Ezt tapasztaljuka téli idószakban, amikor az üveg
széIén
a párásodásmÍattivízcseppeket1átunk
az üveg kerülete mentén,
A nyíIászátókbeépítéSéné1
különösen oda
kell figyelni,hogy a csatlakozószerkezetek(kü1só, be1ső párkány, redónytok, ktiszöb) ésa fal
között tömítetlen résne maradjon,meÍtitt a
hó is elszökik, valamint abeátamlő hideg 1evegó egyébszerkezetigondot okozhat,nem is
beszélveahuzat emberre gyakorolt hatásáróI,
lvwt.a jtc-aL;l.rlispektlur'rr,hr,r
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hogy
azértalkalmazzukezeketa szerkezeteket,
lezárják,
a nyí1ástminé1tökéletesebben

szEllozÉs, DE HoGYAN?

miatta beáram]ó
hibá.1a
A vasa|atkisebb beál|Ítási
hideglevegó hatásaa szerkezeten1ól |áthatóhőkamerá
Íelvételen'

A 1evegőutánpótlásáróI, azaz a szel\őzésrőa
egy megfelelőenméretezett,
1egkedvezó,bben
hővisszanyerős szel\őztetőrendszer tud gondoskodni' fuonban ezek a rendszerekdrágák,
éssok esetbenakadályokbaütkÖzik a kialakí
tásuk' Ilyen esetbensegíthetneka szabáIyozamik
nyílások'a résszellózó1t,
ható 1égbevezető
utóakár
beszerelésre,
kerü1nek
az ab1akokba
1agosanis' Fe1adatuka be1sőtérszellőztetése,
megadottszint
1l1ewea be1sópáÍataÍtalomnak
a1atttartása,Ebbó1 a szempontbó1a páratarta1om á1tai vezérelt automatlkus típusok a
1egmegfe1e1ó,bbek'
is, kü1önosen,
fe1ú1ításáná1
A panelépü1etek
is törtenik' nem SZaha nyílászáró-korszerűsítés
bad figye1menkívü1hagyníhogy a minimá1ís
(n : 0,5 I/h, azaz 1 óra alatta belső
1égcserét
fe1ecseré1ódftki) biztosítsuk.
tér1evegőjének
A légcsereszámróIazonbanegy másik el)árás,
Blower Door vízsgálatszolgá1az ú,gynevezett
tathat adatokat,

jelentkezőhőh dak:az ab|akbeépítésénél
TetősÍkabIakná
körben' iLletvea hőszlgetelőÜvegtávtartójam att

A modern nyíIászárók_ legyen szó ía, mű_ szerkezetikiala.
anyagvagy íémrendszerró,1
kításukbóladódóan nagyonjó 1égzárókakkor,
h a a s z e r k e z e teíl e m e i kÍ l l e s z t é speoi n t o s a k '
apró elteréseita korszerűVaSa]aA beépítes
1ehet,amí
el1ensú1yozni
tok íinomá11ításával
a pontos és könnyíí múködésa1apíe1téte1e
nek, va1amint a k1tűnő 1égtömörségnek.Az
pedig megköveteli a 1ó
energíatakarékosság

az ablak keretszerkezetébe
Réssze||őzőbeépítése

légzárást'
A bemutatottpé1dákalap1án1átható'hogy a
A hó1ridakme1letta páralecsapódástsegíti
és a nyílászáró diagnosztikának
hófényképez
az
csökkenéseís,ami szintén
eIő a szel]'őzés
de a hőtechnika teruleténigen
egyík,
az
[ecsak
ajtók ésablakok iejlődésevela beépítési
eszkoze'Segítíeltárni a probhaszná1ható
elsósor1ó1
gyelem erósödéséveImagyarázhaÍó,
i11etvea további vizsgálatokhelyeket,
1émás
által.
u1ása
b an a ny íIászárók Iégzárásának 1av
elsósoris szolgá1tat,
adatokat
számszerű
hoz
Mie1ótt a nyíIászárőkezen tu1ajdonságátkárelvégzéséhez,
e1emzések
a
hótechnikai
ban
pont
hogy
hoztatnánk, nem áÍt fe1idézní,

