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Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Opis budynku:

Konstrukcja:

Orientacja:

Tradycyjna, murowana

W osi W-E

Średnio-wysokie

BrakPodczas pomiaru

Brak12h przed pomiarem

Promienie słoneczne

-2,0 °C-2,0 °CPodczas pomiaru

3,0 °C-2 °C24 h przed pomiarem

maksminTemperatura powietrza na zewnątrz

---Pozostałe czynniki

---Różnica ciśnienia powietrza pomiędzy stroną
zawietrzną i nawietrzną

26 °CRóżnica temperatury powietrza pomiędzy stroną
wewnętrzną i zewnętrzną otaczającej powierzchni

18-24,5 °CTemperatura powietrza we wnętrzu

W-EKierunek wiatru

2 m/sPrędkość wiatru

BrakOpad

Odchylenia do zalecanych wymagań związanych z badaniem:

Bez odchyleń.

Otoczenie:

Warunki pogodowe:



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07148.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:05:20

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9423,9Punkt pomiaru 1

Temperatura stropu prawidłow25,00,9424,5Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9424,1Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9424,4Punkt pomiaru 4

Temperatura stropu, za niska25,00,9422,3Punkt pomiaru 5

                  j/w25,00,9422,2Punkt pomiaru 6

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  salon, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  24,7 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  39,1 %
Punkt rosy                                 :    9,9 st. C

Obliczenia prowadzone 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." wykazują, że prawidłowa temperatura średnia
stropu , przy uwzględnieniu WT 2014, powinna wynosić 24,17 st. C. Temperatury niższe od tej temperatury
występują w obszarach jasnych, białych i niebieskich. Temperatury wyższe, prawidłowe występują w
obszarach żółtych i pomarańczowych. Termogram ujawnia zakres temperatur niewłaściwych.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07149.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:05:30

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9423,9Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9421,3Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9421,7Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9422,6Punkt pomiaru 4

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  salon, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  24,7 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  39,1 %
Punkt rosy                                 :    9,9 st. C

Komentarz, jak do poprzedniego termogramu.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07150.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:05:36

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9423,9Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9425,1Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9424,9Punkt pomiaru 3

Temperatura stropu, za niska25,00,9423,1Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9421,8Punkt pomiaru 5

                  j/w25,00,9422,6Punkt pomiaru 6

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  salon, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  24,7 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  39,1 %
Punkt rosy                                 :    9,9 st. C

Komentarz, jak do poprzedniego termogramu.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07151.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:05:52

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9423,8Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9422,6Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9431,4Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9426,2Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9428,3Punkt pomiaru 5

Linia profilu:

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  salon, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  24,7 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  39,1 %
Punkt rosy                                 :    9,9 st. C

W części przedniej salonu mocno rozgrzany piec nagrzewa strop do wysokiej temperatury i dlatego nie
można obiektywnie zdiagnozować jakości ocieplenia stropu nad piecem, ale warto zwrócić uwagę na
gwałtowny spadek temperatury stropu od pkt. M3 do M2 (pokazany na profilu temperaturowym). Świadczy to
o dużej podatności przegrody na wychłodzenie, czyli o niedostatecznej ochronie cieplnej realizowanej przez
nią.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07154.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:06:57

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, bliska
prawidłowej

25,00,9424,0Punkt pomiaru 1

Temperatura stropu,
niezadowalająca

25,00,9423,9Punkt pomiaru 2

Temperatura stropu, za niska25,00,9423,9Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9421,6Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9421,2Punkt pomiaru 5

                  j/w25,00,9422,9Punkt pomiaru 6

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  salon, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  24,7 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  39,1 %
Punkt rosy                                 :    9,9 st. C

Strop nad południową częścią salonu jest niedostatecznie ocieplony.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07160.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:08:32

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9420,8Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9420,6Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9420,5Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9420,6Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9420,4Punkt pomiaru 5

                  j/w25,00,9420,8Punkt pomiaru 6

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  salon, strop przy oknie poł./zach.
Temperatura powietrza wewn.  :  24,4 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  39,1 %
Punkt rosy                                 :    9,6 st. C

Termogram przedstawia obraz termiczny wycinka stropu o wym. 0,8 m x 0,6 m. W warunkach panujących w
tej części salonu strop powinien mieć temperaturę 23,87 st. C, dla U=0,2 W/m2 *K. Rzeczywisty
współczynnik przenikania ciepła kształtuje się na poziomie 1,4 W/m2 *K.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07161.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:08:49

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu prawidłow25,00,9424,1Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9424,4Punkt pomiaru 2

Temperatura stropu
nieprawidłowa

25,00,9422,2Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9422,7Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9423,0Punkt pomiaru 5

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  salon, strop przy ścianie zachodniej
Temperatura powietrza wewn.  :  24,7 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  39,1 %
Punkt rosy                                 :    9,9 st. C

W tej części stropu rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła kształtuje się na poziomie 0,64 W/m2*K, a
temperatury prawidłowe występują w obszarze żółtym.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07162.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:09:24

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9421,6Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9421,4Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9422,6Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9422,2Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9422,5Punkt pomiaru 5

Temperatura stropu, za niska25,00,9423,4Punkt pomiaru 6

                  j/w25,00,9422,4Punkt pomiaru 7

                  j/w25,00,9422,2Punkt pomiaru 8

                  j/w25,00,9422,2Punkt pomiaru 9

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  salon, strop przy ścianie południowej
Temperatura powietrza wewn.  :  24,4 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  39,1 %
Punkt rosy                                 :    9,6 st. C

Prawidłową temperaturą stropu jest dla tego obszaru 23,87 st. C, lecz strop tej temperatury nie osiąga.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07163.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:14:41

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9422,2Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9421,4Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9421,3Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9421,4Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9422,6Punkt pomiaru 5

Temperatura stropu, za niska25,00,9421,4Punkt pomiaru 6

                  j/w25,00,9420,7Punkt pomiaru 7

                  j/w25,00,9421,7Punkt pomiaru 8

                  j/w25,00,9420,8Punkt pomiaru 9

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  salon, strop przy ścianie południowej, c.d.
Temperatura powietrza wewn.  :  24,4 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  39,1 %
Punkt rosy                                 :    9,6 st. C

Komentarz, jak do poprzedniego termogramu.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07164.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:17:25

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu,
prawidłowa

25,00,9426,6Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9425,2Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9425,0Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9424,5Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9424,2Punkt pomiaru 5

                  j/w25,00,9425,5Punkt pomiaru 6

                  j/w25,00,9426,3Punkt pomiaru 7

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  salon, strop przy ścianie wewnętrznej wschodniej
Temperatura powietrza wewn.  :  24,5 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  39,1 %
Punkt rosy                                 :    9,7 st. C

Prezentowany fragment posiada poprawne temperatury.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07165.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:17:38

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu,
prawidłowa

25,00,9425,4Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9425,2Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9424,4Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9424,6Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9425,0Punkt pomiaru 5

                  j/w25,00,9424,6Punkt pomiaru 6

Temperatura stropu, za niska25,00,9423,0Punkt pomiaru 7

Temperatura stropu, za niska25,00,9422,8Punkt pomiaru 8

-25,00,9422,8Punkt pomiaru 9

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  salon, strop przy ścianie wewnętrznej wschodniej, c.d.
Temperatura powietrza wewn.  :  24,5 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  39,1 %
Punkt rosy                                 :    9,7 st. C

Widoczna nierównpmierność temperaturowa może być spowodowana nierównomiernym, niestarannym
rozłożeniem na stropie warstwy izolacji termicznej.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07166.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:18:52

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9421,6Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9421,7Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9419,7Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9422,2Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9421,5Punkt pomiaru 5

                  j/w25,00,9420,6Punkt pomiaru 6

                  j/w25,00,9421,2Punkt pomiaru 7

                  j/w25,00,9419,8Punkt pomiaru 8

Temperatura ściany
wewnętrznej, wzorcowa

25,00,9423,2Punkt pomiaru 9

Temperatura stropu,
prawidłowa

25,00,9422,7Punkt pomiaru 10

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  sypialnia, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  23,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  40,5 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

Temperatura prawidłowa stropu w sypialni wynosi 22,7 st. C i występuje tylko w pobliżu pkt. M10. Pozostały
niebieski obszar jest niedostatecznie zaizolowany termicznie.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07167.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:19:04

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9419,1Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9419,5Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9418,9Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9419,6Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9421,6Punkt pomiaru 5

                  j/w25,00,9421,9Punkt pomiaru 6

                  j/w25,00,9422,5Punkt pomiaru 7

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  sypialnia, strop, c.d.
Temperatura powietrza wewn.  :  23,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  40,5 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

Pozostały fragment stropu również jest nieskutecznie zaizolowany. Widoczne są zarysy belkowania stropu
(ciemniejsze podłużne obszary), które wpłynęło na dokładność i grubość izolacji cieplnej.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07169.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:19:40

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9418,3Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9420,5Punkt pomiaru 2

Temperatura stropu, bliska
prawidłowej

25,00,9422,5Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9422,6Punkt pomiaru 4

Temperatura stropu, za niska25,00,9421,9Punkt pomiaru 5

                  j/w25,00,9421,9Punkt pomiaru 6

Temperatura stropu,
prawidłowa

25,00,9422,7Punkt pomiaru 7

Temperatura ściany
wewnętrznej

25,00,9423,0Punkt pomiaru 8

                  j/w25,00,9423,0Punkt pomiaru 9

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  sypialnia, strop, c.d.
Temperatura powietrza wewn.  :  23,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  40,5 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

W porównaniu ze ścianami wewnętrznymi strop jest zimny, czyli niewystarczająco zaizolowany termicznie.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07171.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:20:16

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura zbliżona do
prawidłowej

25,00,9422,3Punkt pomiaru 1

Temperatura stropu, za niska25,00,9418,5Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9419,4Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9419,4Punkt pomiaru 4

Temperatura panująca w
sypialni

25,00,9423,2Punkt pomiaru 5

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  sypialnia, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  23,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  40,5 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

Widoczna jest konstrukcja stropu i niskie temperatury.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07173.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:20:46

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9418,8Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9418,7Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9418,5Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9419,5Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9418,6Punkt pomiaru 5

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  sypialnia, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  23,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  40,5 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

Strop przy ścianie południowej jest bardzo nieefektywnie ocieplony, temperatury są bardzo niskie: o ok. 4 st.
C niższe od prawidłowej 22,7 st. C.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07174.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:21:10

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9420,0Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9420,8Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9419,9Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9420,1Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9421,1Punkt pomiaru 5

Histogram:

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  sypialnia, strop przy ścianie południowej
Temperatura powietrza wewn.  :  23,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  40,5 %
Punkt rosy                                 :    8,9 st. C

Rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła przezentowanego fragmentu (0,8 m x 0,6 m) stropu wynosi
1,12 W/m2*K, przy wymaganym obecnie 0,2 W/m2*K. Strop jest niedostatecznie ocieplony.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07176.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:22:22

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9420,4Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9421,2Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9421,8Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9421,4Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9421,6Punkt pomiaru 5

                  j/w25,00,9421,5Punkt pomiaru 6

Histogram:

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  sypialnia, strop w centrum pokoju
Temperatura powietrza wewn.  :  23,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  40,5 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

Sytuacja porównywalna do poprzedniego termogramu.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07179.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:25:41

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9420,4Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9420,6Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9420,9Punkt pomiaru 3

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  kuchnia, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  22,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  43,2 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

Temperatura prawidłowa stropu w kuchni powinna wynosić 21,72 st. C, lecz na termogramie nie występuje
taka temperatura.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07180.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:26:06

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9418,1Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9418,1Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9419,8Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9419,3Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9420,5Punkt pomiaru 5

                  j/w25,00,9421,7Punkt pomiaru 6

Temperatura ściany
wewnętrznej, za niska

25,00,9420,2Punkt pomiaru 7

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  kuchnia, strop, c.d.
Temperatura powietrza wewn.  :  22,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  43,2 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

Strop jest znacznie wychłodzony z powodu niedostatecznej izolacji termicznej i nie stanowi efektywnej
ochrony cieplnej pomieszczenia. Chłód stropu przenosi się na ściany wewnętrzne uniemozliwiając im
osiągnięcie przawidłowej temperatury.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07181.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:26:16

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, zbliżona
do prawidłowej

25,00,9421,0Punkt pomiaru 1

Temperatura stropu, za niska25,00,9418,9Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9420,3Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9418,8Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9418,6Punkt pomiaru 5

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  kuchnia, strop, c.d.
Temperatura powietrza wewn.  :  22,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  43,2 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

Temperatura prawidłowa stropu w kuchni powinna wynosić 21,72 st. C, lecz na termogramie nie występuje
taka temperatura.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07182.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:26:24

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9419,0Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9419,2Punkt pomiaru 2

Temperatura stropu zbliżona
do prawidłowej

25,00,9421,5Punkt pomiaru 3

Temperatura wewnętrzna,
odniesienie

25,00,9422,2Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9422,2Punkt pomiaru 5

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  kuchnia, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  22,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  43,2 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

Komentarz, jak do poprzedniego termogramu.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07186.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:27:01

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, zbliżona
do prawidłowej

25,00,9421,5Punkt pomiaru 1

Temperatura stropu, za niska25,00,9419,0Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9419,2Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9419,3Punkt pomiaru 4

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  kuchnia, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  22,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  43,2 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

Przeważająca część powierzchni stropu posiada za niskie temperatury.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07187.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:27:26

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9419,5Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9419,8Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9419,6Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9417,3Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9417,6Punkt pomiaru 5

Histogram:

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  kuchnia, strop przy ścianie południowej
Temperatura powietrza wewn.  :  22,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  43,2 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

Rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła przezentowanego fragmentu (0,8 m x 0,6 m) stropu wynosi
1,36 W/m2*K, przy wymaganym obecnie 0,2 W/m2*K. Strop jest niedostatecznie ocieplony.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07190.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:28:49

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu,
zadowalająca

25,00,9421,6Punkt pomiaru 1

Temperatura stropu, za niska25,00,9418,4Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9419,3Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9419,3Punkt pomiaru 4

Histogram:

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  kuchnia, strop w centrum kuchni
Temperatura powietrza wewn.  :  22,2 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  43,2 %
Punkt rosy                                 :    9,1 st. C

Rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła przezentowanego fragmentu (0,8 m x 0,6 m) stropu wynosi
0,79 W/m2*K, przy wymaganym obecnie 0,2 W/m2*K. Sytuacja jest nieco lepsza w centrum pomieszczenia,
ale strop jest niedostatecznie, nierównomiernie ocieplony.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07193.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:30:43

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9419,5Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9418,6Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9421,5Punkt pomiaru 3

                  j/w25,00,9421,1Punkt pomiaru 4

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  łazienka,
Temperatura powietrza wewn.  :  23,6 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  44,8 %
Punkt rosy                                 :  10,9 st. C

Temperatura prawidłowa stropu dla łazienki wynosi 23,09 st. C i widoczne jest, że strop tej temperatury nie
osiąga.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07194.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:30:59

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9420,4Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9419,6Punkt pomiaru 2

                  j/w25,00,9421,6Punkt pomiaru 3

Temperatura stropu, za niska25,00,9421,3Punkt pomiaru 4

                  j/w25,00,9421,7Punkt pomiaru 5

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  łazienka,
Temperatura powietrza wewn.  :  23,6 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  44,8 %
Punkt rosy                                 :  10,9 st. C

Komentarz, jak do poprzedniego termogramu.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07196.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:31:25

Data:

25,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska25,00,9421,4Punkt pomiaru 1

                  j/w25,00,9419,7Punkt pomiaru 2

Temperatura stropu, za niska25,00,9421,5Punkt pomiaru 3

Histogram:

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  łazienka, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  23,6 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  44,8 %
Punkt rosy                                 :  10,9 st. C

Rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła przezentowanego fragmentu (0,8 m x 0,6 m) stropu wynosi
1,13 W/m2*K, przy wymaganym obecnie 0,2 W/m2*K. Strop jest niedostatecznie ocieplony i posiada
współczynnik przenikania ciepła korelujący ze współczynnikami z innych pomieszczeń badanego lokalu.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07200.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:39:43

Data:

16,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu,
prawidłowa

16,00,9417,6Punkt pomiaru 1

                  j/w16,00,9417,4Punkt pomiaru 2

                  j/w16,00,9417,6Punkt pomiaru 3

                  j/w16,00,9417,7Punkt pomiaru 4

Temperatura stropu, za niska16,00,9416,8Punkt pomiaru 5

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  klatka schodowa I, strop
Temperatura powietrza wewn.  :  18,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  31,9 %
Punkt rosy                                 :  1,1 st. C

Temperatura prawidłowa stropu nad klatką schodową, po uwzględnieniu wymagań WT 2014 i panującej
temperatury wewnątrz i na zewnątrz, powinna wynosić 17,6 st. C



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07201.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:40:07

Data:

16,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska16,00,9416,6Punkt pomiaru 1

                  j/w16,00,9416,7Punkt pomiaru 2

                  j/w16,00,9416,7Punkt pomiaru 3

Temperatura stropu, zbliżona
do prawidłowej

16,00,9417,0Punkt pomiaru 4

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  klatka schodowa I, strop, c.d.
Temperatura powietrza wewn.  :  18,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  31,9 %
Punkt rosy                                 :  1,1 st. C

Strop nad klatką schodową nie osiąga prawidłowej temperatury. Rozbieżność nie jest duża (ok. 1 st. C), ale
świadczy o zaniżonej oporności cieplnej tej przegrody.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07203.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:40:30

Data:

16,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska16,00,9416,8Punkt pomiaru 1

                  j/w16,00,9416,7Punkt pomiaru 2

                  j/w16,00,9416,5Punkt pomiaru 3

                  j/w16,00,9416,0Punkt pomiaru 4

Temperatura stropu, za niska16,00,9415,8Punkt pomiaru 5

                  j/w16,00,9416,0Punkt pomiaru 6

                  j/w16,00,9416,4Punkt pomiaru 7

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  klatka schodowa I, strop, c.d.
Temperatura powietrza wewn.  :  18,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  31,9 %
Punkt rosy                                 :  1,9 st. C

Komentarz, jak do poprzedniego termogramu.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

Plik:

IV_07204.BMT 2016-02-26

Godzina:

06:40:48

Data:

16,0

Parametry zdjęć:

Emisyjność:

Odb. temp. [°C]:

0,94

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Temperatura stropu, za niska16,00,9416,7Punkt pomiaru 1

                  j/w16,00,9416,5Punkt pomiaru 2

                  j/w16,00,9415,2Punkt pomiaru 3

                  j/w16,00,9416,7Punkt pomiaru 4

                  j/w16,00,9416,1Punkt pomiaru 5

Histogram:

Uwagi:

Miejsce pomiaru                        :  klatka schodowa I, strop, c.d.
Temperatura powietrza wewn.  :  18,0 st. C
Wilgotność wzgl. powietrza       :  31,9 %
Punkt rosy                                 :  1,9 st. C

Rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła przezentowanego fragmentu (0,8 m x 0,6 m) stropu wynosi
0,85 W/m2*K, przy wymaganym obecnie dla klatki schodowej 0,3 W/m2*K. Strop jest niedostatecznie
ocieplony.



Raport termowizyjny z badania stropu w lokalu mieszkalnym

mgr inż. Piotr Gadzinowski

,

Wyniki pomiarów i badań uzupełniających:

Wynik:

Temperatura powietrza zewnętrznego - 2,0 st. C, wilgotność względna powietrza zewnętrznego - 94,0 %,
ciśnienie atmosferyczne - 1012  hP.

Badanie prowadzono w oparciu o wytyczne norm:
PN-EN 13187:2001 "Właściwości cieplne budynków-Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie 
budynku-Metoda podczerwieni",
PN-EN 13788:2003 "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku",
PN-EN 6946:2007 "Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania".

Wielkością fizyczną służącą do oceny przegrody zewnętrznej, jako ochrony cieplnej wnętrza budynku, jest jej 
opór cieplny R, powszechnie stosowany jako U=1/R - współczynnik przenikania ciepła. Obrazuje on zdolność 
przegrody do przeciwstawiania się ucieczce ciepła przez nią. Zawiera w sobie jakość, rodzaj materiału, z 
którego zrobiona jest ściana, oraz grubość ściany.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na podstawie art.7 ust 2 pkt1 z dn. 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane zarządza co pewien czas zmianę przepisów zwanych Warunkami Technicznymi, w których, 
m.in., podane są wartości współczynników przenikania przegród dla różnych aspektów ich użytkowania. 
Obecnie obowiązującą wartością dla stropów w lokalach mieszkalnych jest U=0,20 W/m2*K, a dla klatek 
schodowych U=0,3 W/m2*K.
Wnioski dotyczące jakości ochrony cieplnej realizowanej przez badany strop sformułowano  porównując 
współczynniki przenikania ciepła analizowanych na termogramach fragmentów stropu ze współczynnikiem 
przewodzenia ciepła obowiązującym obecnie, a skalę temperatur dobrano tak, by temperatura prawidłowa 
wewnętrznej powierzchni stropu obliczona każdorazowo z uwzględnieniem temperatury wewnętrznej 
pomieszczenia zakolorowana była kolorem ciepłym, żółtym, a temperatura nieprawidłowa kolorem zimnym, 
niebieskim.
Termogramy wyraźnie pokazują, że strop nad lokalem nr 15 jest niewystarczająco, nieefektywnie zaizolowany 
termicznie i nie chroni lokalu przed ucieczką ciepła. Przyjmuje się, że przez słabo zaizolowane stropy lub 
dachy ucieka z budynku ok. 30 % ciepła i tak jest w badanym przypadku. Rzeczywisty współczynnik 
przenikania stropu obliczony na podstawie temperatur stropu zarejestrowanych w pomieszczeniach lokalu nr 
15 i nad klatką schodową oscyluje wokół wartości 1,0 W/m2*K, czyli jest znacznie większy od obowiązującego 
obecnie, ale i większy od obowiązującego w poprzednich latach.
Efekt "zimnego" stropu ma, niestety, swoje dalsze konsekwencje, ponieważ wpływa na temperaturę ścian 
otaczających pomieszczenia, w szczególności ścian wewnętrznych. Jak zauważono podczas badania, ściany 
te nie osiągają, lub osiągają niecałkowicie  temperaturę, jaka panuje w pomieszczeniu, a powinny ją osiągać. 
Strop chłodzi je tak znacznie, że energia źródła ciepła nie wystarcza do podniesienia ich temperatury. 
Zjawisko to wpływa na obniżenie komfortu temperaturowego użytkowników lokalu.
Poprawa istniejącego stanu termicznego stropu jest możliwa poprzez dodanie do istniejącego ocieplenia 
dodatkowej warstwy, np. wełny mineralnej grubości 15 cm, l=0,036, lub ze względu na konstrukcję, 

granulatu wełny mineralnej o grubości warstwy 18 cm.

2016-02-28




