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WARUNKI ZEWNĘTRZNE:
Temperatura: +2oC;. Wilgotność: 90%; Wiatr: 2,5m/s PdZd; Ciśnienie: 1020mbar; pochmurno,
lekki deszcz. Maksymalne różnice temperatury w ciągu 24 godzin przed badaniem Δ T = +/- 2oC.
Różnica temperatur wewnętrznej i zewnętrznej Δ T = 18 oC
WARUNKI WEWNĘTRZNE:
Temperatura: +22oC;. Wilgotność: 40 %. Dla tych parametrów, wykroplenie wody (punkt rosy)
może wystąpić przy spadku temperatury do około +8oC
UŻYTY SPRZĘT POMIAROWY:
1. Kamera termowizyjna; producent FLUKE Thermography, USA; typ: FLUKE - Ti 25; Nr.
seryjny: 08110162, zakres: -20oC do +350oC, dokładność:+/- 2oC / 2%
2. Toshiba Satelite Pro U400-13D Laptop komputer z systemem operacyjnym MS Vista
Professional, oprogramowanie FLUKE SmartViewTM Ver. 3.1.82.0.
3. Wilgotnościomierz materiałów budowlanych, producent TANEL, typ WIP-24, Nr ser. 9289.
PODSUMOWANIE I UWAGI KOŃCOWE:
Celem badania była jakościowa analiza warunków termicznych i izolacyjności budynku z
uwzględnieniem wpływu czynników zewnętrznych. Badanie termograficzne przeprowadzono z
zewnątrz budynku i od wewnątrz pomieszczeń z uwzględnieniem zaleceń określonych w polskiej
normie PN-EN-13187 pod nazwą „Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad
cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni”.
Na zdjęciach
termowizyjnym wykonanych od zewnątrz widać niedomagania izolacyjności
termicznej ścian zewnętrznych budynku.
W badaniu termowizyjnym wykonanym od wewnątrz pomieszczeń zaobserwowano chłodniejsze
obszary w niektórych narożach i ścianach. Jest to wynik obniżonych parametrów izolacyjności
termicznej ścian zewnętrznych i niedoizolowania wieńców stropu.
W niektórych miejscach występuje możliwość wykroplenia wilgoci z powietrza (temperatura około
punktu rosy). Miejsca te zaznaczono na termogramach czerwoną strzałką.
Parametry termiczne okien zadawalające, choć występują pewne błędy w osadzeniu / ociepleniu /
uszczelnieniu ram okien.
Obok zdjęć w podczerwieni załączona została skala temperatury, jaka została użyta do
zobrazowania danej sytuacji termicznej, różna dla rożnych obrazów termicznych. W punktach
charakterystycznych, konkretna temperatura jest przywołana bezpośrednio.
Wg podanego średniego rocznego zużycia energii do ogrzania badanego mieszkania w ilości 14,41
GJ i powierzchni mieszkania 53,5m2, energochłonność wynosi 75 kWh/m2 na rok, co kwalifikuje
mieszkanie jako energooszczędne - dopuszczalna norma dla nowych domów wynosi 130
kWh/m2*rok (wyliczenie wg ROCKWOOL, kalkulator zużycia energii).
Obrazy termograficzne, w swojej istocie, nie mogą służyć do bezpośredniego określenia strumieni
energii cieplnej wypływających przez ścianę budynku, a tym samym do bezpośredniego określenia
ilościowego strat ciepła. Takie obliczenie może być przedmiotem dodatkowych badań i analiz po
dokonaniu dodatkowych pomiarów punktowych wewnątrz i na zewnątrz ściany.
Uwagi i wnioski zawarte w Raporcie podane są w dobrej wierze, w oparciu
o wcześniejsze doświadczenia i analizy.

Szczecin, 29.03.2010r.
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Zdjęcia termowizyjne wykonane od zewnątrz budynków

Średnia temp ściany zewnętrznej domu nieocieplonego (po lewej) o ponad 5oC wyższa niż
temp domu po termomodernizacji – duże straty energii i zawyżone rachunki za ogrzewanie.

Słaba izolacja termiczna ściany 1 piętra
Straty energii cieplnej poprzez niestaranne
osadzenie okien

Obraz w zakresie widzialnym

Fragment ściany obrazujący typowe problemy z wnękami na grzejniki CO pod oknami
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Zdjęcia termowizyjne wykonane od wewnątrz pomieszczeń

Temperatura ściany zewnętrznej niższa o ponad 5oC niż ściany wewnętrznej świadczy o jej
niskich parametrach izolacyjności termicznej (dużych stratach cieplnych)

Gorący grzejnik CO nie jest w stanie skompensować strat energii cieplnej spowodowanej
brakiem ocieplenia ścian zewnętrznych i wieńca stropu. Widoczny brak ocieplenia osadzenia
ramy okna i prawdopodobnie nieszczelności skrzydeł okiennych. W narożu możliwość
wykroplenia wilgoci z powietrza (temperatura około punktu rosy)

Bardzo zimne naroże i ściany zewnętrzne – brak ocieplenia wieńca stropu i ścian
zewnętrznych. Widoczna nieocieplona konstrukcja stropu sufitu. W narożu możliwość
wykroplenia wilgoci z powietrza (temperatura około punktu rosy).
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Zdjęcia termowizyjne wykonane od wewnątrz pomieszczeń

Zimna, nieocieplona ściana zewnętrzna, nieco lepsza izolacja termiczna od strony połaci
dachowej. Widoczna konstrukcja ściany. W narożu możliwość wykroplenia wilgoci z powietrza.

Braki / nieciągłości izolacji termicznej. Widoczna nieocieplona konstrukcja stropu sufitu.

Braki / nieciągłości izolacji termicznej, przedmuchy zimnego powietrza. W narożu możliwość
wykroplenia wilgoci z powietrza (temperatura poniżej punktu rosy)
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