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Tomasz ROCHATKA 

TERMOWIZJA JAKO NARZĘDZIE W DIAGNOSTYCE USZKODZEŃ  

NADWOZI IZOTERMICZNYCH I CHŁODNICZYCH 

 

W artykule przedstawiono opis mechanizmów uszkodzeń nadwozi izotermicznych i chłodniczych przeznaczonych do trans-

portu żywności łatwopsującej się w stanie schłodzonym lub głęboko zamrożonym. Identyfikację uszkodzeń zrealizowano za 

pomocą kamery termowizyjnej w laboratorium badania nadwozi chłodniczych ATP na Politechnice Poznańskiej 

 

WSTĘP 

Podstawą prawną regulującą transport żywności łatwopsującej 
się jest umowa ATP [1], określająca warunki transportu dla po-
szczególnych grup produktów spożywczych. Ww norma opisuje 
wymagania stawiane środkom transportu przeznaczonych do prze-
wożenia żywności w stanie schłodzonym lub głęboko zamrożonym.  

Podstawą klasyfikacji nadwozi izotermicznych i chłodniczych 

jest globalny współczynnik przenikania ciepła k [  ]. Na jego 

podstawie nadwozia mogą być zaliczone do nadwozi o izolacji 

normalnej – oznaczenie IN (k≤0,70 [  ]) lub izolacji wzmocnio-

nej – oznaczenie IR (k≤0,40 [  ]). 

O własnościach izolacyjnych nadwozia nowego decydują: 
– ilość i jakość materiału izolacyjnego, stanowiącego rdzeń płyt 

warstwowych z których jest zbudowane nadwozie, 
– rozwiązania konstrukcyjne przyjęte na etapie projektu, 
– jakość prac montażowych. 

Własności izolacyjne nadwozi izotermicznych i chłodniczych w 
trakcie eksploatacji ulegają pogorszeniu. Szereg czynników powo-
duje pogorszenie tych własności. Do najważniejszych można zali-
czyć: 
– uszkodzenia mechaniczne poszyć ochronnych i związane z nim, 
– wnikanie wody do materiału izolacyjnego. 

1. MECHANIZMY USZKODZEŃ 

Starzenie się konstrukcji - trwałość konstrukcji – objawia się 
powolnym procesem pogarszania własności izolacyjnych w trakcie 
eksploatacji. Starzenie się konstrukcji należy rozpatrzeć w kilku 
aspektach: 
– perforacja poszycia – pęknięcia laminatu, korozje blach poszy-

cia – procesy starzeniowe tworzyw sztucznych prowadzą do 
powstania pęknięć, przez które woda dostaje się w głąb panelu 
izolacyjnego, pogarszając jego własności izolacyjne; w przy-
padku poszyć blaszanych – stalowych lub aluminiowych - me-
chanizmem odpowiedzialnym za perforację jest korozja – naj-
częściej elektrochemiczna. Ponieważ blachy poszycia są cien-
kie (0,5-0,6mm) małe ognisko korozji doprowadza do perforacji 
poszycia i możliwości przedostawania się wody:  z mycia nad-
wozia, z opadów atmosferycznych oraz z wykraplania się wilgo-
ci w obrębie powstającego eksploatacyjnego mostka ciepła. 

Perforacja poszycia powoduje, że materiał izolacyjny nie jest w 
pełni chroniony przed wpływem otoczenia. 

– starzenie izolacji – obsypanie się pianki, ucieczka gazu wypeł-
niającego komórki materiału izolacyjnego, wnikanie wilgoci, de-
strukcja struktury pod wpływem cyklicznej pracy nadwozia za-
mrażanie-rozmrażanie. Izolacja cieplna jest materiałem o skom-
plikowanej budowie. Gaz cięższy od powietrza – ulegający trud-
niej procesom konwekcji w obrębie komórki – wypełnia komórki 
materiału izolacyjnego. Wydostawanie się tego gazu poza ko-
mórki skutkuje wnikaniem do komórek lżejszego powietrza, któ-
re łatwiej wprowadzić w ruch konwekcyjny w obrębie komórek. 
Materiał izolacyjny składający się z osnowy stanowiącej ścianki 
komórek oraz gazu wypełniającego komórki jest materiałem o 
niskich własnościach mechanicznych. Tylko ścisłe przestrzega-
nie receptury producenta i zapewnienie wymaganego reżimu 
technologicznego pozwala uzyskać materiał izolacyjny o opty-
malnych własnościach mechanicznych. Gdy w technologii pro-
dukcji odstępstwa od wymagań producenta, własności mecha-
niczne materiału izolacyjnego ulegają pogorszeniu, izolacja się 
kruszy, pęka, a panel zbudowany z takiego materiału izolacyj-
nego wykazuje niższą wytrzymałość mechaniczną. W takiej sy-
tuacji dochodzi do mechanicznego ubijania się materiału izola-
cyjnego pod wpływem drgań poruszającego si po drodze nad-
wozia. Jest to szczególnie dobrze widoczne na ścianach piono-
wych nadwozia w górnej części tych ścian. Czynnikiem istotnie 
pogarszającym własności izolacyjne materiału izolacyjnego jest 
wilgoć. Generalnie współczynnik przewodzenia ciepła wody jest 
kilkadziesiąt razy większy od współczynnika przewodzenia ma-
teriałów izolacyjnych stosowanych w budowie nadwozi. Czyli 
zawilgocony materiał izolacyjny gorzej chroni przed wymianą 
ciepła. Dodatkowo woda zawarta w materiale izolacyjnym cy-
klicznie zamarza i rozmraża się powodując uszkodzenie struktu-
ry materiału izolacyjnego. To z kolei powoduje wzrost strumienia 
ciepła i na powierzchni od strony cieplejszej powstawanie 
miejsc w których wykrapla się wilgoć. Gdy wykroplona wilgoć 
wniknie w głąb materiału izolacyjnego powiększy się zasięg za-
wilgocenia materiału izolacyjnego i wzrośnie strumień ciepła 
wnikający przez miejsce uszkodzenia do wnętrza nadwozia. Po-
równanie rozmiarów uszkodzeń mechanicznych poszycia (rys. 
1) z rozmiarami uszkodzeń wewnętrznych materiału izolacyjne-
go, obserwowanego kamerą termowizyjną (rys. 2) pozwala oce-
nić jak niebezpiecznym czynnikiem jest woda dla materiału izo-
lacyjnego i jak ważnym zadaniem jest ochrona materiału izola-
cyjnego przed wpływami czynników środowiskowych jakie pełni 
poszycie. 
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– uszkodzenia łączników- nadwozie chłodnicze to skomplikowany 
obiekt techniczny złożony z wielu elementów. Te elementy na-
leży połączyć mechanicznie, aby nadwozie stanowiło całość. 
 

 
Rys. 1. Zdjęcie drobnego uszkodzenia mechanicznego poszycia  

 

 
Rys. 2. Zdjęcie termowizyjne uszkodzenia rdzenia izolacyjnego pod 
wpływem wody, która wniknęła przez uszkodzenie poszycia. 

 
Do łączenia części nadwozi stosuje się śruby (mocowanie 

drzwi, zawiasów, zamków, agregatów chłodniczych, płyt eutektycz-
nych), nity (mocowanie listew maskujących łączenia ścian, ramy 
drzwi tylnych i bocznych), połączenia klejone (łączenia ścian, dachu 
i podłogi, łączenia warstw poszycia z rdzeniem izolacyjnym), połą-
czenia spawane (łączenie blachy podłogi z listwami cokołu dla 
zachowania szczelności – podłoga typu wanna). Łączniki przecho-
dząc przez materiał poszycia (śruby, nity) powinny być tak wykona-
ne aby zapewnić szczelną barierę dla wnikania wody do rdzenia 
izolacyjnego. Niestety pod wpływem drgań nadwozia poruszającego 
się po drodze, łączniki mogą ulegać rozszczelnieniu otwierając tym 
samym drogę wodzie, która może wnikać w głąb materiału izolacyj-
nego pogarszając własności izolacyjne. Kolejne zdjęcie łącznika 
(rys. 3) i zdjęcie termowizyjne (rys. 4) obrazują skutek wnikania 
wody przez nieszczelny łącznik do rdzenia izolacyjnego.   
Gumowe uszczelnienia skrzydeł drzwi podlegają procesom zużycia 

przez systematyczne otwieranie i zamykanie drzwi. Piasek i in-
ne zabrudzenia intensyfikują procesy zużycia uszczelek gumowych, 
które z czasem coraz gorzej pełnią swoja funkcję – zapewnienie 
szczelnego zamknięcia drzwi. Niestety niepoprawnie zaprojektowa-
ne i wykonane luzy w obrębie skrzydło drzwi – rama, intensyfikują 
proces zużycia gumowych uszczelek. Równie niekorzystne zjawiska 
występują w czasie poluzowania śrub zawiasów i opuszczaniu się 
drzwi. Zdjęcie termowizyjne (rys. 5) przedstawia uszczelnienie nowe 
dobrze chroniące przed stratami ciepła, oraz zdjęcie (rys. 6) 

uszczelnienie uszkodzone nie zapewniające poprawnego uszczel-
nienia skrzydła drzwi.   

 
Rys. 3. Zdjęcie nieszczelnego nitu 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 4. Zdjęcie termowizyjne fragmentu nadwozia, obrazujące 
skutek nieszczelnego nitu – pogorszenie własności izolacyjnych 
spowodowanych wniknięciem wody do materiału izolacyjnego 
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Rys. 5. Zdjęcie termowizyjne nowego uszczelnienia skrzydła drzwi 

2. USZKODZENIA MECHANICZNE POSZYCIA 
NADWOZIA CHŁODNICZEGO 

Ich podstawową cechą są szybkie lub wręcz gwałtowne pogor-
szenie własności izolacyjnych elementów konstrukcyjnych nadwozia 
chłodniczego. Uszkodzenia mechaniczne nadwozia możemy po-
dzielić na: 
– uszkodzenia nadwozia bez przerwania poszycia 
– uszkodzenia nadwozia z przerwaniem poszycia 
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Rys. 6. Zdjęcie termowizyjne uszkodzonego uszczelnienia skrzydła 
drzwi 

 
– uszkodzenie nadwozia bez przerwania poszycia – w wyniku 

takiego uszkodzenia następuje lokalne pogorszenie własności 
izolacyjnych – przeważnie zgniecenie materiału izolacyjnego 
czyli lokalne zmniejszenie grubości, ale kluczową cechą tego 
rodzaju uszkodzeń jest niezmienne w czasie wnikanie ciepła, 
nieprzerwana bariera chroni materiał izolacyjny przed wnika-
niem wody do materiału izolacyjnego i pogarszaniem własności 
izolacyjnych w czasie dalszej eksploatacji.  

– uszkodzenie nadwozia z przerwaniem poszycia – w wyniku 
przerwania poszycia oprócz nagłego pogorszenia własności izo-
lacyjnych związanego z rozerwaniem materiału izolacyjnego lub 
jego struktury dochodzi czynnik długofalowy – wnikanie wilgoci 
do izolacji powodując dalszą degradację materiału izolacyjnego.  
Na kolejnych zdjęciach termowizyjnych można zaobserwować 

uszkodzenia mechaniczne nadwozia bez przerwania poszycia (rys. 
7) i z przerwaniem poszycia (8). 

 

 
Rys. 7. Zdjęcie termowizyjne uszkodzenia nadwozia bez przerwania 
poszycia 

3. NAPRAWA USZKODZEŃ NADWOZI CHŁODNICZYCH 

Naprawa to próba odtworzenia cech użytkowych – własności 
izolacyjnych – jakie posiadało nadwozie przed wystąpieniem uszko-
dzenia. Nadwozie chłodnicze ze względu na stopień komplikacji 
konstrukcji jest trudne do naprawy i nieliczne firmy oferują tego 
rodzaju usługi, a przez to naprawy są kosztowne. Zrozumiałą jest 
chęć oszczędzenia na kosztach napraw przez właścicieli uszkodzo-
nych nadwozi chłodniczych, dlatego spotyka się całą gamę „na-
praw” uszkodzeń nadwozi chłodniczych, wykonywanych przez 
przypadkowych pracowników – tzw. złote rączki, którzy znają się na 
wszystkim i potrafią wszystko naprawić. 

 

 
Rys. 8. Zdjęcie termowizyjne uszkodzenia nadwozia w którym przez 
przerwane  poszycie wnika woda do materiału izolacyjnego pogar-
szając jego właściwości izolacyjne 

 
Zdjęcia termowizyjne (rys. 9-11) przedstawiają „naprawy” wy-

konane przez „złote rączki” – fachowców, którzy o specyfice kon-
strukcji nadwozi chłodniczych nie wiedzą zbyt wiele, a swoje nieu-
dolne próby napraw opierają o doświadczenia zdobyte w innych 
dziedzinach, w których zabezpieczenie przed wymianą ciepła i jej 
konsekwencjami – wykraplaniem się wilgoci - nie jest celem priory-
tetowym. Zdjęcia termowizyjne fachowo wykonanych napraw przez 
firmy specjalizujące się w naprawach nadwozi chłodniczych przed-
stawiono na rys. 12-14. 
 

7,0°C

12,1°C

8

9

10

11

12

LI01

 
Rys. 9. Zdjęcie termowizyjne uszkodzenia poszycia ściany bocznej 
lewej nadwozia naprawianego przez fachowca - „złotą rączkę” 
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Rys. 10. Zdjęcie termowizyjne uszkodzenia krawędzi skrzydła drzwi 
nadwozia naprawianego przez fachowca - „złotą rączkę” 
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Rys. 11. Zdjęcie termowizyjne naprawy mocowania skrzydła do 
zawiasów za pomocą śrub mocowanych przez materiał izolacyjny 
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Rys. 12. Zdjęcie termowizyjne fachowo naprawianego przedniego 
górnego fragmentu ściany bocznej prawej 
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Rys. 13. Zdjęcie termowizyjne fachowo naprawianej górnej krawę-
dzi ściany bocznej 

PODSUMOWANIE 

Termowizja - doskonałe narzędzie do diagnostyki: uszkodzeń z 
możliwością oceny stopnia i rozmiaru uszkodzenia. Uszkodzenia 
nadwozi chłodniczych mogą być stabilne w czasie lub zmienne za 
sprawą wody przedostającej się przez uszkodzenie do rdzenia 
izolacyjnego płyty warstwowej z których jest zbudowane nadwozie 
chłodnicze. Naprawy uszkodzeń nadwozi chłodniczych są bardzo 
trudne do realizacji i przez to kosztowne a uzyskany efekt redukcji 

strat ciepła przez uszkodzone miejsce może być daleki od oczeki-
wań.  
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Rys. 14. Zdjęcie termowizyjne fachowo naprawianego fragmentu 
ściany bocznej lewej 

 
W artykule zasygnalizowano problem uszkodzeń nadwozi 

chłodniczych i możliwości oceny skutków tych uszkodzeń – zwięk-
szenia strumienia ciepła jaki przenika przez te uszkodzenia do 
wnętrza nadwozia chłodniczego za pomocą kamery termowizyjnej. 
Na zakończenie przedstawiono przykłady napraw dokonanych 
przez przypadkowych ludzi bez uwzględnienia specyfiki budowy 
nadwozi chłodniczych, których skutki napraw tylko pogorszyły wła-
sności izolacyjne naprawianych fragmentów nadwozi, oraz przykła-
dy, że można naprawić nadwozia chłodnicze tylko trzeba wiedzieć 
jak się to robi i mieć czym te naprawy dokonać. 
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Thermography as a tool in the diagnosis of body damage 
mechanical isotherm and refrigerating 

The article presents a description of mechanisms of 

damage to isothermal and refrigerated bodies designed to 

transport frozen or refrigerated frozen foods. Identification of 

defects was done using a thermal imaging camera ATP re-

frigerated body testing laboratory at Poznan University of 

Technology 
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