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Raport z badania połaci dachowych

Opis budynku:
Konstrukcja:

Orientacja:

Murowana tyradycyjna

Podczas pomiaru

12h przed pomiarem

Promienie słoneczne

-15 °C-15 °CPodczas pomiaru

-15 °C-15 °C24 h przed pomiarem

maksminTemperatura powietrza na zewnątrz

Pozostałe czynniki

Różnica ciśnienia powietrza pomiędzy stroną zawietrzną i
nawietrzną

Różnica temperatury powietrza pomiędzy stroną
wewnętrzną i zewnętrzną otaczającej powierzchni

Temperatura powietrza we wnętrzu

Kierunek wiatru

Prędkość wiatru

Opad

Odchylenia do zalecanych wymagań związanych z badaniem:

Otoczenie:

Warunki pogodowe:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

00200.bmt 2019-02-06
Godzina:

13:48:32

22,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

 Ściana zimna.22,00,9314,0Punkt pomiaru 1

         j/w22,00,9312,4Punkt pomiaru 2

         j/w22,00,9313,5Punkt pomiaru 3

-22,00,9314,3Punkt pomiaru 4

Prawidłowa temperatura dla
porównania.

22,00,9320,3Punkt pomiaru 5

-22,00,9320,4Punkt pomiaru 6

Miejsce pomiaru: pokój nad garażem, ściana południowa.

Znaczne wychłodzenie dużego obszaru ściany. Poniżej M3 i M4 widać nawet strukturę ściany. Zimno
przenika z niestarannie izolowanej połaci dachowej przez murłatę i wieniec do dołu.

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

00222.bmt 2019-02-06
Godzina:

15:36:54

22,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

-22,00,9312,8Punkt pomiaru 1

-22,00,9312,3Punkt pomiaru 2

-22,00,939,5Punkt pomiaru 3

-22,00,9311,4Punkt pomiaru 4

-22,00,9310,6Punkt pomiaru 5

Ten sam obszar. co na poprzednim zdjęciu. Widać, jak niskie temperatury panują na połaci dachowej. Jest
to skutek niedostatecznego lub niestarannego ocieplenia dachu.
Sytuacja nieprawidłowa.

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

00225.bmt 2019-02-06
Godzina:

15:43:53

22,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

-22,00,9313,2Punkt pomiaru 1

-22,00,9313,2Punkt pomiaru 2

-22,00,9313,0Punkt pomiaru 3

-22,00,9311,6Najzimniejszy punkt 1

Miejsce pomiaru: pokój nad garażem, sufit.

Wzdłuż krawędzi styku połaci dachowych brakuje izolacji ze skutkiem widocznym.
Sufit powinien być miejscem najcieplejszym z przegród pomieszczenia, a tak nie jest.

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

00559.bmt 2019-02-06
Godzina:

16:07:52

21,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

-21,00,936,1Punkt pomiaru 1

-21,00,937,6Punkt pomiaru 2

-21,00,936,4Punkt pomiaru 3

temperatura dachu21,00,938,4Punkt pomiaru 4

temperatura dachu21,00,938,6Punkt pomiaru 5

temperatura dachu21,00,938,0Punkt pomiaru 6

-21,00,9310,0Punkt pomiaru 7

Miejsce pomiaru       :  pokój nr 6,
Temperatura wewn. : 17,0 st.C
Wilgotność : 34,9 %.

Niestarannie ocieplony dach skutkuje temperaturami ok. 8,0 - 10,0 st.C, a powinien posiadać temperatury

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

00561.bmt 2019-02-06
Godzina:

16:09:19

21,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

-21,00,935,5Punkt pomiaru 1

-21,00,934,4Punkt pomiaru 2

-21,00,936,5Punkt pomiaru 3

-21,00,9312,0Punkt pomiaru 4

-21,00,9310,9Punkt pomiaru 5

Miejsce pomiaru     : pokój nr 6
Temperatura wew. : 17,0 st.C
Wilgotność wew.   : 34,9 %

Ocieplenie dachu nie spełnia właściwie swojej roli, gdyż doprowadza do występowania niskich ( 4,4 st.C )
temperatur na powierzchni płyt wykończeniowych, mimo pracującego ogrzewania w pomieszczeniach

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

00562.bmt 2019-02-06
Godzina:

16:09:57

21,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

-21,00,933,5Punkt pomiaru 1

-21,00,934,7Punkt pomiaru 2

-21,00,935,3Punkt pomiaru 3

Miejsce pomiaru     : pokój nr 6, c.d.
Temperatura wew. : 17,0 st.C
Wilgotność wew.   : 34,9 %

Wnioski identyczne.

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

00563.bmt 2019-02-06
Godzina:

16:10:31

21,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

-21,00,936,1Punkt pomiaru 1

-21,00,935,6Punkt pomiaru 2

Miejsce pomiaru     : pokój nr 6
Temperatura wew. : 17,0 st.C
Wilgotność wew.   : 34,9 %

Jak poprzednio.

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

00567.bmt 2019-02-06
Godzina:

16:13:33

21,0Odb. temp. [°C]:

0,92Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

-21,00,923,0Punkt pomiaru 1

-21,00,922,7Punkt pomiaru 2

Miejsce pomiaru     : pokój nr 6
Temperatura wew. : 17,0 st.C
Wilgotność wew.   : 34,9 %

Wyraźnie odznaczajace się  zimne  miejsca na ścianie.

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

00571.bmt 2019-02-06
Godzina:

16:16:33

21,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Niska temperatura dachu wewnątrz
pomieszczenia

21,00,933,1Punkt pomiaru 1

Niska temperatura dachu wewnątrz
pomieszczenia

21,00,933,2Punkt pomiaru 2

Niska temperatura dachu wewnątrz
pomieszczenia

21,00,933,2Punkt pomiaru 3

Miejsce pomiaru     : pokój nr 5, połać dachowa,
Temperatura wew. : 16,7 st.C
Wilgotność wew.   : 36,2 %.

Niewystarczająco ocieplona połać dachowa skutkuje bardzo niskimi temperaturami powierzchni
otaczających przestrzeń mieszkalną.

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

00622.bmt 2019-02-06
Godzina:

17:30:06

21,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

Niskie temperatury połaci dachowej21,00,9311,9Punkt pomiaru 1

Niskie temperatury połaci dachowej21,00,9312,4Punkt pomiaru 2

Niskie temperatury połaci dachowej21,00,9311,5Punkt pomiaru 3

Zimna plama21,00,937,3Punkt pomiaru 4

Miejsce pomiaru       : poddasze, pokój nr 3', połać południowa
Temperatura wew.   : 17,3 st.C
Wilgotność wewn.   : 40,5 %

Niestarannie ułożona w dachu wełna mineralna powoduje powstawanie lokalnych wychłodzeń. Widoczne
są, jako ciemne, zimne plamy.

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

IV_01249.BMT 2019-02-06
Godzina:

08:41:23

20,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

ściana pionowa S-W20,00,9317,9Punkt pomiaru 1

ściana pionowa S-W20,00,9317,8Punkt pomiaru 2

ściana pionowa S-W20,00,9316,7Punkt pomiaru 3

ściana pionowa S-W20,00,9317,6Punkt pomiaru 4

ściana pionowa S-W20,00,9317,0Punkt pomiaru 5

ściana pionowa S-W20,00,9316,3Punkt pomiaru 6

połać dachowa20,00,9316,5Punkt pomiaru 7

połać dachowa20,00,9316,5Punkt pomiaru 8

połać dachowa20,00,9316,3Punkt pomiaru 9

połać dachowa20,00,9315,7Punkt pomiaru 10

połać dachowa20,00,9315,9Punkt pomiaru 11

połać dachowa20,00,9315,9Punkt pomiaru 12

połać dachowa20,00,9313,9Punkt pomiaru 13

połać dachowa20,00,9312,4Punkt pomiaru 14

połać dachowa20,00,9312,3Punkt pomiaru 15

Miejsce pomiaru : pokój dzienny, połać dachowa nad ścianą S-W.
Temperatura wewnątrz pomieszczenia: 20,5 st.C.
Wilgotność wzgl. w pomieszczeniu      : 49,5 %
Punkt rosy                                            : 9,6 st.C.

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

IV_01250.BMT 2019-02-06
Godzina:

08:42:15

20,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

ściana E20,00,9317,0Punkt pomiaru 1

ściana E20,00,9317,1Punkt pomiaru 2

ściana S-E20,00,9317,4Punkt pomiaru 3

ściana S-E20,00,9318,4Punkt pomiaru 4

ściana E20,00,9316,2Punkt pomiaru 5

ściana E20,00,9316,1Punkt pomiaru 6

ściana S-E20,00,9316,7Punkt pomiaru 7

-20,00,9313,1Punkt pomiaru 8

-20,00,9313,0Punkt pomiaru 9

-20,00,9312,7Punkt pomiaru 10

krokiew20,00,9312,5Punkt pomiaru 11

wadliwe ułożenie wełny min.20,00,9311,7Punkt pomiaru 12

krokiew20,00,9313,0Punkt pomiaru 13

krokiew20,00,9313,4Punkt pomiaru 14

połać20,00,9314,7Punkt pomiaru 15

połać20,00,9315,2Punkt pomiaru 16

-20,00,9315,3Punkt pomiaru 17

ciepłe miejsce na połaci dachowej20,00,9317,2Punkt pomiaru 18

Miejsce pomiaru : pokój dzienny, ściana wschodnia i połać dachowa.
Temperatura wewnątrz pomieszczenia: 20,5 st.C.
Wilgotność wzgl. w pomieszczeniu      : 49,5 %.
Punkt rosy                                            : 9,6 st.C.

Widoczne są chłodniejsze, niż ściany połacie dachowe. Widoczne są też ciepłe miejsca na połaciach. Jest to
skutek nierównomiernego rozłożenia wełny.

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

IV_01251.BMT 2019-02-06
Godzina:

08:42:28

20,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

ściana S-E20,00,9318,0Punkt pomiaru 1

ściana S-E20,00,9318,7Punkt pomiaru 2

ściana S-E20,00,9318,2Punkt pomiaru 3

ściana S-E20,00,9316,8Punkt pomiaru 4

ściana S-E20,00,9317,8Punkt pomiaru 5

ściana S-E20,00,9317,7Punkt pomiaru 6

ściana południowa20,00,9318,0Punkt pomiaru 7

ściana południowa20,00,9319,2Punkt pomiaru 8

krokiew20,00,9313,2Punkt pomiaru 9

krokiew20,00,9314,3Punkt pomiaru 10

krokiew20,00,9314,7Punkt pomiaru 11

krokiew20,00,9315,8Punkt pomiaru 12

krokiew20,00,9314,8Punkt pomiaru 13

połać, niewłaściwa izolacja20,00,9314,9Punkt pomiaru 14

połać, właściwa izolacja20,00,9317,5Punkt pomiaru 15

połać20,00,9318,1Punkt pomiaru 16

Miejsce pomiaru : pokój dzienny, ściana S-E i połać dachowa
Temperatura wewnątrz pomieszczenia: 20,5 st.C.
Wilgotność wzgl. w pomieszczeniu      : 49,5 %.
Punkt rosy                                            : 9,6 st.C.

Wniski, jak do poprzedniego termogramu.

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

IV_01252.BMT 2019-02-06
Godzina:

08:43:12

20,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

krawędź ściana pionowa/połać
dachowa

20,00,9311,7Punkt pomiaru 1

krawędź ściana pionowa/połać
dachowa

20,00,9312,1Punkt pomiaru 2

krawędź ściana pionowa/połać
dachowa

20,00,9312,3Punkt pomiaru 3

połać dachowa20,00,9317,9Punkt pomiaru 4

połać dachowa20,00,9315,8Punkt pomiaru 5

połać dachowa20,00,9315,1Punkt pomiaru 6

ściana pionowa20,00,9318,3Punkt pomiaru 7

ściana pionowa20,00,9318,3Punkt pomiaru 8

ściana pionowa20,00,9317,5Punkt pomiaru 9

Miejsce pomiaru : pokój dzienny, ściana wschodnia i połać dachowa.
Temperatura wewnątrz pomieszczenia: 20,5 st.C.
Wilgotność wzgl. w pomieszczeniu      : 49,5 %.
Punkt rosy                                            : 9,6 st.C.

Wnioski, jak do poprzedniego termogramu.

Ciemny obszar wskazuje miejsce niestarannego rozłożenia wełny mineralnej ocieplającej dach.

Uwagi:
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Raport z badania połaci dachowych

Plik:

IV_01257.BMT 2019-02-06
Godzina:

09:02:01

20,0Odb. temp. [°C]:

0,93Emisyjność:

Parametry zdjęć:

Data:

Zaznaczenia na zdjęciach:

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

połać dachowa20,00,9317,4Punkt pomiaru 1

połać dachowa20,00,9316,6Punkt pomiaru 2

połać dachowa20,00,9316,7Punkt pomiaru 3

połać dachowa20,00,9316,8Punkt pomiaru 4

połać dachowa20,00,9317,0Punkt pomiaru 5

połać dachowa20,00,9315,8Punkt pomiaru 6

połać dachowa20,00,9315,7Punkt pomiaru 7

połać dachowa20,00,9315,5Punkt pomiaru 8

połać dachowa20,00,9315,5Punkt pomiaru 9

połać dachowa20,00,9315,8Punkt pomiaru 10

połać dachowa20,00,9313,7Punkt pomiaru 11

połać dachowa20,00,9314,4Punkt pomiaru 12

połać dachowa20,00,9314,2Punkt pomiaru 13

połać dachowa20,00,9314,6Punkt pomiaru 14

połać dachowa20,00,9315,0Punkt pomiaru 15

krokiew20,00,9311,9Punkt pomiaru 16

krokiew20,00,9312,4Punkt pomiaru 17

krokiew20,00,9313,2Punkt pomiaru 18
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Raport z badania połaci dachowych

Histogram:

Miejsce pomiaru     : pokój dzienny, ściana zachodnia i połać dachowa.
Temperatura wewnątrz pomieszczenia: 20,5 st.C.
Wilgotność wzgl. w pomieszczeniu      : 49,5 %.
Punkt rosy                                            : 9,6 st.C.

Histogram prezentuje rozkład temperatur na połaci dachowej i wylicza średnią temperaturę. Wynosi ona
15,5 st.C. W żadnym miejscu nie jest przekroczona temperatura punktu rosy i nie ma zagrożenia rozwoju
pleśni.

Uwagi:

mgr inż. Piotr Gadzinowski

2019-02-06

Wynik:
Na powierzchniach wewnętrznych połaci dachowych widoczne są ciemne miejsca, zimniejsze, pochodzące od 
mostków termicznych wywołanych nierównomiernym rozłożeniem wełny mineralnej.
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