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Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Opis budynku:

Konstrukcja:

Orientacja:

Tradycyjna

W osi W-E

Niskie

BrakPodczas pomiaru

Brak12h przed pomiarem

Promienie słoneczne

0,0 °C0,0 °CPodczas pomiaru

2,0 °C-1 °C24 h przed pomiarem

maksminTemperatura powietrza na zewnątrz

---Pozostałe czynniki

---Różnica ciśnienia powietrza pomiędzy stroną
zawietrzną i nawietrzną

21-23 °CRóżnica temperatury powietrza pomiędzy stroną
wewnętrzną i zewnętrzną otaczającej powierzchni

21-23 °CTemperatura powietrza we wnętrzu

Nie dotyczyKierunek wiatru

Nie dotyczyPrędkość wiatru

BrakOpad

Odchylenia do zalecanych wymagań związanych z badaniem:

Bez odchyleń.

Otoczenie:

Warunki pogodowe:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12093.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:35:48

Data:

22,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : sypialnia, połać dachowa
Temperatura powietrza wewn.  : 22,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 44,2 %
Punkt rosy                                 :   9,3 st. C

Uwagi:

Połać dachowa bez mostków termicznych.



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12094.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:35:59

Data:

22,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : sypialnia, połać dachowa
Temperatura powietrza wewn.  : 22,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 44,2 %
Punkt rosy                                 :   9,3 st. C

Uwagi:

Widoczny jest mostek termiczny na styku ściany zewnętrznej i dachu. Ściana szczytowa  była za wysoko

podmurowana, brak ciągłości izolacji zewnętrznej i izolacji dachu. Połać dachowa bez mostków termicznych.



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12097.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:36:57

Data:

22,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : sypialnia, sufit, c.d.
Temperatura powietrza wewn.  : 22,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 44,2 %
Punkt rosy                                 :   9,3 st. C

Uwagi:

Temperatura widocznej połaci powinna wynosić 21,2 st C , wartość średnia jest wyższa i wynosi 21,8 st C .



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12100.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:41:30

Data:

22,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : pokój mały nad garażem, połać dachowa
Temperatura powietrza wewn.  : 20,8 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 45,1%
Punkt rosy                                 :   8,5 st. C

Byłoby lepiej, gdyby nie występowanie mostka termicznego w dolnej części połaci. Mostek nie jest zależny
od izolacji dachowej, a od wieńca betonowego stykającego się z połacią. To wieniec zakłóca obraz termiczny
połaci.

Uwagi:

Temperatura widocznej połaci powinna wynosić 20,0 st. C, więc  spełnia Warunki Techniczne 2018.



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12104.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:42:13

Data:

22,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : pokój mały nad garażem, sufit
Temperatura powietrza wewn.  : 20,8 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 45,1%
Punkt rosy                                 :   8,5 st. C

Sufit powinien posiadać temperaturę 20,43 st. C, a posiada znacznie wyższą, 20,9 st. C. Oznacza to, że
zdala od zakłóceń cieplnych wywołanych przez sąsiednie przegrody izolacja termiczna dachu doskonale
spełnia swoją rolę.

Uwagi:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12105.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:43:03

Data:

22,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : pokój mały nad garażem, sufit
Temperatura powietrza wewn.  : 20,8 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 45,1%
Punkt rosy                                 :   8,5 st. C

Sufit powinien posiadać temperaturę 20,43 st. C, a w widocznym obszarze posiada  21,3 st. C. Komentarz,
jak do poprzedniego termogramu.

Uwagi:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12107.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:46:09

Data:

22,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : pokój dzięcięcy
Temperatura powietrza wewn.  : 22,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 46,7%
Punkt rosy                                 : 10,1 st. C

Połać dachowa powinna posiadać temperaturę 21,15 st. C, aby spełnić WT2018. Średnia temperatura połaci
wynosi 21,8 st. C, czyli wymagania są spełnione. Izolacja termiczna połaci, mimo zakłóceń od mostka,
skutecznie chroni pomieszczenie przed utratą ciepła przez dach.

Uwagi:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12108.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:46:15

Data:

22,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : pokój dzięcięcy, połać dachowa c.d.
Temperatura powietrza wewn.  : 22,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 46,7%
Punkt rosy                                 : 10,1 st. C

Komentarz, jak do poprzedniego termogramu.

Uwagi:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12109.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:46:22

Data:

22,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : pokój dzięcięcy, połać dachowa, c.d.
Temperatura powietrza wewn.  : 22,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 46,7%
Punkt rosy                                 : 10,1 st. C

Komentarz, jak poprzednio, izolacja połaci spełnia wydajnie swoją rolę.  Widoczny jest, jednak, udział
mostków cieplnych w schładzaniu połaci. Temperatura średnia spadła o 0,4 st. C.

Uwagi:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12110.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:46:29

Data:

22,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : pokój dzięcięcy
Temperatura powietrza wewn.  : 22,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 46,7%
Punkt rosy                                 : 10,1 st. C

Sufit powinien posiadać temperaturę 21,6 st. C, a posiada 21,7 st. C. Ochrona termiczna jest skuteczna,
prawidłowa.

Uwagi:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12112.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:46:57

Data:

22,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : pokój dzięcięcy, połać dachowa i sufit
Temperatura powietrza wewn.  : 22,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 46,7%
Punkt rosy                                 : 10,1 st. C

Połać dachowa i sufit ocieplone bardzo skutecznie, ich temperatury przewyższają wymagania.

Uwagi:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12096.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:36:42

Data:

22,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : sypialnia, sufit,c.d.
Temperatura powietrza wewn.  : 22,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 44,2 %
Punkt rosy                                 :   9,3 st. C

Temperatura sufitu powinna wynosić 21,60 st. C, a w rzeczywistości jest nawet wyższa. Jest to
spowodowane brakiem zakłóceń cieplnych. W tym obszarze izolacja termiczna spełnia swoją rolę.

Uwagi:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12115.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:47:45

Data:

16,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : pokój dzięcięcy, sufit
Temperatura powietrza wewn.  : 22,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 46,7%
Punkt rosy                                 : 10,1 st. C

Temperatura sufitu powinna wynosić, co najmniej, 21,60 st. C. Ponieważ wynosi 22,5 st. C należy uznać
izolację sufitu za bardzo skuteczną.

Uwagi:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12116.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:48:35

Data:

23,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Histogram:

Miejsce pomiaru                        : klatka schodowa
Temperatura powietrza wewn.  : 22,9 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 46,0%
Punkt rosy                                 : 10,7 st. C

Temperatura połaci dachowej powinna wynosić 22,0 st. C i wynosi 22,0 st. C. Przegroda zaizolowana jest
skutecznie.

Uwagi:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12117.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:48:46

Data:

23,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Zaznaczenia na zdjęciach:

UwagiOdb. temp. [°C]EmisyjnośćTemp. [°C]Obiekty pomiarowe

Temperatura połaci, prawidłowa23,00,9322,0Punkt pomiaru 1

               j/w23,00,9322,0Punkt pomiaru 2

               j/w23,00,9322,1Punkt pomiaru 3

               j/w23,00,9322,1Punkt pomiaru 4

               j/w23,00,9322,1Punkt pomiaru 5

Miejsce pomiaru                        : klatka schodowa, połać dachowa c.d
Temperatura powietrza wewn.  : 22,9 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 46,0%
Punkt rosy                                 : 10,7 st. C

Izolacja termiczna połaci jest prawidłowa i skuteczna.

Uwagi:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

Plik:

IV_12119.BMT 28.12.2019

Godzina:

13:48:59

Data:

23,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,93

Zaznaczenia na zdjęciach:

UwagiOdb. temp. [°C]EmisyjnośćTemp. [°C]Obiekty pomiarowe

Temperatura połaci, prawidłowa23,00,9322,1Punkt pomiaru 1

               j/w23,00,9322,7Punkt pomiaru 2

               j/w23,00,9322,6Punkt pomiaru 3

               j/w23,00,9322,7Punkt pomiaru 4

               j/w23,00,9322,2Punkt pomiaru 5

               j/w23,00,9322,6Punkt pomiaru 6

               j/w23,00,9322,3Punkt pomiaru 7

               j/w23,00,9322,1Punkt pomiaru 8

Temperatura sufitu, prawidłowa23,00,9322,5Punkt pomiaru 9

               j/w23,00,9322,4Punkt pomiaru 10

               j/w23,00,9322,6Punkt pomiaru 11

               j/w23,00,9322,8Punkt pomiaru 12

               j/w23,00,9322,5Punkt pomiaru 13

Miejsce pomiaru                        : klatka schodowa, połać dachowa c.d i sufit
Temperatura powietrza wewn.  : 22,9 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       : 46,0%
Punkt rosy                                 : 10,7 st. C

Sufit i połać dachowa nad schodami zabezpieczone są skutecznie przed utratą ciepła z pomieszczenia.

Uwagi:



Raport termowizyjny z badania stropodachu budynku

mgr inż. Piotr Gadzinowski

31.12.2019 ,

Wyniki pomiarów i badań uzupełniających:

Wynik:

Ciśnienie atmosferyczne 1035 hPa, wilgotność względna powietrza zewnętrznego 80%.

Analizę jakości termicznej stropodachu  przeprowadzono w oparciu o zarejestrowane temperatury wewnętrznej 

powierzchni tej przegrody, oraz temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego w chwili badania. 

Obliczenia prowadzono w oparciu o wytyczne normy  PN-EN ISO 13788:2003, "Cieplno-wilgotnościowe 

właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku", oraz normy PN-EN 6946:2007, "Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania."  Do oceny jakościowej przyjęto obowiązującą w roku 

budowy budynku wartość współczynnika przenikania stropodachu U=0,18 W/m2*K dla pomieszczeń o 

temperaturze wewnętrznej równej i wyższej od 16 st. C. 

Badanie wykazało skuteczność zastosowanej metody izolowania połaci dachowych oraz materiałów użytych 
do izolacji. Analizując zabezpieczenie dachu , badający zaznacza że duży wpływ na wyniki raportu ma
ma sposób  izolacji zewnętrznej ścian osłonowych budynku.




