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BADANIE TERMOWIZYJNE
budynku mieszkalnego
przy ul. L......... w Łodzi

Zleceniodawca:
Adres obiektu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Województwo:
Nr projektu:
Audytor energetyczny:

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. L............
Łódź
91-309
łódzkie

53

Łódź, kwiecień 2015r.

1. Podstawa opracowania.
Zlecenie wykonania badania termowizyjnego z dnia 10.04.2015r.

2. Czas i miejsce przeprowadzenia badań.
Badania przeprowadzono w dniu 16.04.2015r. tuż po wschodzie słońca w godzinach 7:00 – 9:15,
aby uniknąć negatywnego wpływu promieniowania podczerwonego od bezpośredniego padania
promieni słonecznych. Przedmiotem badania był budynek mieszkalny Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. L............. w Łodzi.

3. Charakterystyka budowlana badanego obiektu.
Badany budynek mieszkalny wybudowany został w latach 60-tych XX wieku. Jest to budynek
czteropiętrowy (5 kondygnacyjny), podpiwniczony, nieocieplony. Ściany budynku zostały
wykonane z cegły pełnej. Elewacje zewnątrz zostały otynkowane. W kilku miejscach występują
ubytki tynku. Okna częściowo zostały wymienione na nowe – plastikowe. Wentylacja
grawitacyjna. Ogrzewanie budynku – z lokalnego węzła cieplnego podłączonego do ciepłowniczej
sieci miejskiej.

4. Cel przeprowadzenia badania termowizyjnego.
Celem badania jest określenie stanu technicznego budynku pod względem izolacyjności cieplnej
oraz wstępne wytypowanie miejsc podwyższonej wilgotności ścian.

5. W trakcie badań informacji udzielały następujące osoby obecne podczas przeprowadzania
badań:
a) Ma............
b) Krz.............

6. Badania przeprowadzono za pomocą:
a)
b)
c)
d)
e)

Kamery termowizyjnej firmy TESTO typ TESTO 882 Nr fabr. 2086617,
Termometru kontaktowego firmy CZAKI – typ EMT-50-K Nr fabr. 1764,
Termometru i higrometru firmy TESTO typ TESTO 610,
Termometru kontaktowego firmy GANN,
Statywu – sprzęt pomocniczy.

7. Warunki przeprowadzenia badań.
Badania wykonywane były w temperaturze otoczenia od 14,3°C do 16,2°C i przy wilgotności
powietrza od 47% do 59,8% na zewnątrz oraz w temperaturach i wilgotności wewnątrz
pomieszczeń w zakresach od 18,4°C do 21,5°C i od 51% do 53,9%. Dokładne wartości wilgotności
i temperatury powietrza pomierzone zestawiono w tabeli:

Miejsce pomiaru
na zewnątrz budynku, strona południowa
na zewnątrz budynku, strona północna
na zewnątrz budynku, strona zachodnia
na zewnątrz budynku, strona wschodnia
mieszkanie Nr. 21 salon
mieszkanie Nr. 21 przedpokój
mieszkanie Nr. 12 kuchnia
mieszkanie Nr. 12 salon
mieszkanie Nr. 28 salon
mieszkanie Nr. 128 kuchnia
klatka schodowa Nr. 1.
klatka schodowa Nr. 2.
poddasze
piwnica - cz. północno-zachodnia
piwnica - cz. wschodnia

Wilgotność temperatura Temperatura
względna
powietrza.
ściany
[%]

[°C]

[°C]

52,4
56,2
59,8
57
53
51,5
53,7
52,1
48,1
44,1
52,1
47,6
39
37,4
40,6

16,2
14,3
13,3
13,5
18,4
18,6
21,4
20,7
21,5
23,5
16,9
20,6
20,1
23
21,8

13,0 - 14,1
12,5 -13,0
13
13,3

8. Opis przeprowadzonych badań.
W toku badania termowizyjnego poddano badaniu następujące elementy budynku
i pomieszczenia:
a) Wybrane pomieszczenia wybranych mieszkań nr 21, 12 i 28,
b) Wybrane pomieszczenia poddasza,
c) Parter i półpiętro klatki schodowej Nr 1,
d) Elewacje: północna, południową, zachodnią i wschodnią,
e) Wybrane miejsca w piwnicy.
Badania bryły budynku przeprowadzono z odległości maksymalnej 28 m. Jednocześnie dokonano
badań tych samych fragmentów budynku z różnych kierunków, aby uniknąć ewentualnych
zakłóceń pomiarów spowodowanych promieniowaniem podczerwonym odbitym. Łącznie
wykonano 276 zdjęć termograficznych, z czego wybrano do raportu 49 zdjęć. Przedstawione
w raporcie zdjęcia zostały wybrane wg kryterium jakości, miejsca oraz istotności
sfotografowanych szczegółów z punktu widzenia celu badania. Zdjęcia oraz ich analiza
i ewentualny komentarz znajdują się w załączonym raporcie z badań.

9. Wnioski
W toku badań termowizyjnych stwierdzono, że w licznych miejscach na wszystkich elewacjach
występują obszary o podwyższonej temperaturze. Wskazuje to na gorszą izolacyjność cieplną
ścian zewnętrznych w tym obszarze. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy
jest zawilgocenie ścian w tych miejscach. Przyczyną tych zawilgoceń może być albo podsiąkanie
wilgoci z gruntu, albo wchłanianie wilgoci przez mur zewnętrzny od środka spowodowane
niedostateczną wentylacją lub (tak jak np. w mieszkaniu nr 21.) spowodowane całkowitym
brakiem wentylacji tych pomieszczeń. W skrajnych przypadkach brak wentylacji może prowadzić
do powstawania grzyba na ścianach i erozji ściany. Wykwity grzybowe stwierdzono w mieszkaniu
21 właśnie w pomieszczeniu, w którym w ogóle nie ma kratki wentylacyjnej zapewniającej
wentylację grawitacyjną. Jeśli dodatkowo nie stosuje się w takim pomieszczeniu wentylacji
zastępczej (np. poprzez otwieranie okien – wietrzenie) to pojawienie się grzyba na zawilgoconych
ścianach jest tylko kwestią czasu.
Z przeprowadzonych badań pomieszczeń piwnicznych nie wynika, żeby ściany w piwnicy były
zawilgocone – głównie dlatego, że w piwnicy powietrze jest stosunkowo suche. Poza tym,
występujące na ścianach piwnicy różnice temperatur są mniejsze niż w pozostałej części
budynku. W związku z powyższym należy się spodziewać, że zaobserwowane zawilgocenie na
wyższych kondygnacjach budynku spowodowane jest raczej złą wentylacją pomieszczeń a nie
podsiąkaniem wilgoci z gruntu. Aby mieć pewność, że ściany piwnicy nie są zawilgocone i że
wniosek wysnuty w poprzednim zdaniu jest prawdziwy - należy tę wilgoć zmierzyć, co wykracza
poza zakres niniejszego opracowania.
Aby poprawić sytuację należy w pierwszej kolejności przywrócić właściwą wentylację wszystkich
pomieszczeń w badanym budynku mieszkalnym. Należy sprawdzić drożność wszystkich kominów
wentylacji grawitacyjnej i jeśli występują jakieś zatory – należy je udrożnić.

Następnym elementem jest zlikwidowanie regulowanych kratek na otworach wentylacji
grawitacyjnej – jak np. w mieszkaniu nr 28. Wszystkie kratki powinny zapewniać swobodny
przepływ powietrza, ale to nie wystarczy – należy również poinformować mieszkańców o
konieczności rozszczelniania okien w mieszkaniach. Aby wentylacja grawitacyjna działała
poprawnie musi być zapewniony dopływ świeżego powietrza do wentylowanych pomieszczeń.
Dopiero spełnienie obu ww. warunków (drożne kanały wentylacyjne i rozszczelnione okna)
zapewni prawidłową wentylację.
Jeśli zapewnienie prawidłowej wentylacji nie poprawi sytuacji i nie wyeliminuje zagrzybienia –
wówczas trzeba będzie przystąpić do bardziej radykalnych kroków. Aby usunąć wilgoć ze ścian
trzeba będzie osuszyć budynek z zastosowaniem specjalistycznych metod osuszania. Przed
podjęciem decyzji o osuszeniu budynku należy sprawdzić wilgotność ścian zewnętrznych i
wewnętrznych nie tylko na poziomie gruntu ale również na wyższych kondygnacjach, aby móc
sprawdzić skuteczność prac osuszających.
Jeśli konieczne będzie przeprowadzenie osuszenia budynku - moim zdaniem warta polecenia jest
metoda osuszania budynków wykorzystująca naturalne pole magnetyczne Ziemi.
Po osuszeniu budynku można dodatkowo rozważyć ocieplenie ścian zewnętrznych dodatkową
warstwą izolacji cieplnej. Rozwiązanie to z pewnością dodatkowo poprawi warunki
wilgotnościowe ( zmniejszy wilgotność) wewnątrz ścian jak i wewnątrz pomieszczeń
oraz z pewnością zmniejszy koszty ogrzewania tego budynku. Trzeba jednak pamiętać,
że po ociepleniu ścian należy bezwzględnie dbać o utrzymywanie prawidłowej wentylacji,
gdyż brak tej wentylacji może spowodować ponowne zagrzybienie ścian pomieszczeń
mieszkalnych pomimo nakładów związanych z osuszeniem i ociepleniem bryły budynku.
Jeśli nie zadba się o właściwą wentylację pomieszczeń, to po ociepleniu ścian może się okazać,
że problem zagrzybienia ścian jeszcze bardziej się nasili.
Należy nadmienić, że problem zagrzybienia należy traktować bardzo poważnie, gdyż w zależności
od rodzaju grzyba przebywanie w pomieszczeniach z zagrzybionymi ścianami może być
niebezpieczne dla zdrowia ludzi z uwagi na ryzyko wdychania szkodliwych zarodników grzybni.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy się upewnić, jaka jest przyczyna powstania
zawilgoceń, gdyż jeśli przyczyną jest brak właściwej wentylacji, to w pierwszym etapie można
udrożnić tę wentylację, a jeśli to nie pomoże – dopiero potem wykonać profesjonalne osuszenie
i ewentualne ocieplenie ścian zewnętrznych. Takie podejście pozwoli na uniknięcie
niepotrzebnych wydatków i właściwe – optymalne zaplanowanie procesu inwestycyjnego.

Raport z badania termowizyjnego
budynku mieszkalnego Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. L...............
w Łodzi
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Krzysztof Śniegula

Łódź

Telefon:

601-354407

E-mail:
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Urządzenie

testo 882

Nr seryjny: 2086617

Zleceniodawca

Wspólnota Mieszkaniowa

Miejsce pomiaru:

ul. ...................... Łódź

Budynek mieszkalny Wspólnoty
ul. .............................. Łódź
Data pomiaru:

Zlecenie

15.04.2015r.

z dnia 10.04.2015r. badania termowizyjngo bloku mieszkalnego

Strona 1/41

Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ................ w Łodzi
Plik:

IV_00729-M21.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

2015-04-15

Godzina: 08:50:06

20266850

0,93
24,0

Zaznaczenia na zdjęciach:
Obiekty pomiarowe
Temp. [°C] Emisyjnoś
ć
Punkt pomiaru 1
17,3
0,93
Punkt pomiaru 2
20,9
0,93

Odb. temp. [°C]
24,0
24,0

Uwagi
-

Linia profilu:

Uwagi:
Duże różnice temperatury (ok 3,6 °C) na powierzchni wewnętrznej ściany w mieszkaniu 21 wskazują na złą
izolacyjność cieplną w narożniku północno-zachodnim salonu tego mieszkania.
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Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ........... w Łodzi
Plik:

IV_00728-M21.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

2015-04-15

Godzina: 08:49:56

20266850

0,93
24,0

Zaznaczenia na zdjęciach:
Obiekty pomiarowe
Temp. [°C] Emisyjnoś
ć
Punkt pomiaru 1
17,5
0,93
Punkt pomiaru 2
20,4
0,93

Odb. temp. [°C]
24,0
24,0

Uwagi
-

Linia profilu:

Uwagi:
Duże różnice temperatury (ok 3 °C) na powierzchni wewnętrznej ściany w mieszkaniu 21 wskazują na złą
izolacyjność cieplną w narożniku północno-zachodnim salonu tego mieszkania.
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Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ................. w Łodzi
Plik:

IV_00742-M21-SALON-NAROZNIK(1).BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

nr seryjny
obiektywu:

Data:
20266850

0,93
24,0

Uwagi:
Zdjęcie narożnika zainfekowanego grzybem bez żadnych modyfikacji analitycznych.
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2015-04-15

Godzina: 08:55:20

Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. .......................... w Łodzi
Plik:

IV_00742-M21-SALON-NAROZNIK.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:

nr seryjny
obiektywu:

2015-04-15

Godzina: 08:55:20

20266850

0,93
24,0

Zaznaczenia na zdjęciach:
Obiekty pomiarowe
Temp. [°C] Emisyjnoś
ć
Punkt pomiaru 1
15,8
0,93
Punkt pomiaru 2
19,9
0,93

Odb. temp. [°C]
24,0
24,0

Uwagi
-

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
Duże różnice temperatury (ok 4,1 °C) na powierzchni wewnętrznej ściany w mieszkaniu 21 wskazują na złą
izolacyjność cieplną w narożniku północno-zachodnim salonu tego mieszkania. Szaczególnie duża różnica
występuje w dolnej części tego narożnika. Większą różnicę temperatury potęguje ustawienie w tym miejscu
kanapy narożnej, która oprócz obniżenia temperatury tego narożnika ogranicza swobodny przepływ
powietrza. Dodatkowo w pomieszczeniu tym nie ma wentylacji grawitacyjnej. Wszystko to mogło w sumie
razem doprowadzić do powstania wykwitów grzybowych widocznych na zdjęciu.
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Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ...... w Łodzi
Plik:

IV_00775-M28-SALON-NAROŻNIK-A.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

nr seryjny
obiektywu:

Data:

2015-04-15

Godzina: 09:14:57

20266850

0,93
24,0

Zaznaczenia na zdjęciach:
Obiekty pomiarowe
Temp. [°C] Emisyjnoś
ć
Najzimniejszy punkt 1
16,6
0,93
Najcieplejszy punkt 1
20,1
0,93

Odb. temp. [°C]
24,0
24,0

Uwagi
-

Linia profilu:

Uwagi:
Analiza termowizyjna w mieszkaniu nr. 28 została zakłócona zbyt wczesnym otworzeniem okien przez
właściciela mieszkania. Biorąc pod uwagę, że w mieszkaniu tym odbywało się akurat pranie, więc trudno
mieć pretensje o otwarcie tych okien. Zgodnie z relacją właściiela mieszkania okna zostału otwarte tuż przed
dokonaniem badania, więc pewne obserwacje można było poczynić. I tak - stwierdzono, podobnie jak w
innym mieszkaniu szczytowym na I piętrze, że w narożniku (południowo-zachodnim) salonu występuje
obniżenie temperatury o 3,5 °C w stosunku do temperatury ściany południowej.
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Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. .......... w Łodzi
Plik:

IV_00776-M28-WENTYLATOR.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:

nr seryjny
obiektywu:

2015-04-15

Godzina: 09:15:07

20266850

0,94
24,0

Zaznaczenia na zdjęciach:
Obiekty pomiarowe
Temp. [°C] Emisyjnoś
ć
Najzimniejszy punkt 1
22,9
0,94
Najzimniejszy punkt 2
23,0
0,94
Najcieplejszy punkt 1
23,4
0,94
Najcieplejszy punkt 2
23,4
0,94

Odb. temp. [°C]
24,0
24,0
24,0
24,0

Uwagi
-

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
Pomimo otwarcia okien widać, że wentylator jeswt zasłonięty. Różnica temperatury wewnątrz samego
wentylatora nie przekrecza 0,3 °C.
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Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ........ w Łodzi
Plik:

N-1-2-IV_00604.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

2015-04-15

Godzina: 07:43:48

20266850

0,93
24,0

Zaznaczenia na zdjęciach:
Obiekty pomiarowe
Temp. [°C] Emisyjnoś
ć
Najzimniejszy punkt 1
9,2
0,93
Najcieplejszy punkt 1
11,2
0,93

Odb. temp. [°C]
24,0
24,0

Uwagi
-

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
Ściana północna budynku wykazuje dużą nierównomierność rozkładu temperatury na powierzhni, co
wskazuje na występowanie mostków termicznych. Kolejne zdjęcia pokazują skalę tego zjawiska na
załączonych histogramach dla wybranych obszarów i profilach temperatur wzdłuż wybranych linii .Różnica
temperatur - 2 °C.
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Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ............. w Łodzi
Plik:

N-1-IV_00622.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

20266850

2015-04-15

Godzina: 07:47:36

0,93
24,0

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
Na tym zdjęciu wyraźnie widać różnice temperatur ściany zewnętrznej północnej. Widać, że mieszkanie na
piętrze III ma lepsze warunki temperaturowe (mniejsze straty ciepła) niż mieszkania na piętrze II i IV.
Pokazuje to wyraźnie profil temperatury pokazany na wykresie.
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Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ............. w Łodzi
Plik:

N-1-IV_00625.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

20266850

2015-04-15

Godzina: 07:47:59

0,93
24,0

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
Szczególnie duże mostki termiczne występują przy załamaniu ścian w bezpośrednim sąsiedztwie klatek
schodowych.
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Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ........ w Łodzi
Plik:

N-IV_00630.BMT

Data:

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

nr seryjny
obiektywu:

20266850

2015-04-15

Godzina: 07:49:03

0,93
24,0

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
Zdjęcia wykonywane pod różnym kątem i z różnych odległości potwierdzają wcześniejsze obserwacje.
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Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ............. w Łodzi
Plik:

S-1-IV_00537.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

20266850

2015-04-15

Godzina: 07:26:21

0,93
24,0

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
Na zdjęciu tym pomiary lekko zakłócone są przez rosnące przed budynkiem drzewo, ale mimo to widać
wyraźnie jak układają się mostki termiczne pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

Strona 29/41

Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. .............. w Łodzi
Plik:

W-IV_00683.BMT

Data:

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

nr seryjny
obiektywu:

0,93
24,0

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
Szczegół ściany zachodniej.
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20266850

2015-04-15

Godzina: 08:17:40

Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ............. w Łodzi
Plik:

W-IV_00688.BMT

Data:

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

nr seryjny
obiektywu:

20266850

2015-04-15

Godzina: 08:18:39

0,93
24,0

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
Ściana zachodnia budynku również wykazuje obecność mostków termicznych, które mogą przyczyniać się
do powstawania grzyba w mieszkaniach przyległych do tych ścian.
Główne miejsce występowania mostków termicznych na ściane szczytowej zachodniej to obszar pomiędzy
oknami.
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Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ........... w Łodzi
Plik:

W-IV_00697.BMT

Data:

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

nr seryjny
obiektywu:

20266850

2015-04-15

Godzina: 08:24:13

0,93
24,0

Uwagi:
Na tym zdjęciu widać strukturę ceglastą ściany, co wskazuje na bardzo małą grubość tynku zewnętrznego.
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Raport z badania termowizyjnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.............. w Łodzi
Plik:

E-IV_00569.BMT

Data:

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

nr seryjny
obiektywu:

2015-04-15

Godzina: 07:35:22

20266850

0,93
24,0

Zaznaczenia na zdjęciach:
Obiekty pomiarowe
Temp. [°C] Emisyjnoś
ć
Punkt pomiaru 1
17,0
0,93
Punkt pomiaru 2
11,1
0,93

Odb. temp. [°C]
24,0
24,0

Uwagi
-

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
Zdjęcia ściany wschodniej wskazują na różnice temperatury na powierzchni ściany dochodzące do 6 °C.
Wynika to z nieodpowiedniej izolacyjności cieplnej tej ściany. Punkt rosy na powierzchni ściany nie został
przekroczony, co nie oznacza, że nie może być przekroczony wewnątrz tej ściany.

Strona 40/41

Raport z badania termowizyjnego
pomieszczeń piwnicznych budynku
mieszkalnego Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul.

Firma

POLCONTACT

Osoba badająca:

A. Struga 58/1

Krzysztof Śniegula

Łódź

Telefon:

601-354407

E-mail:

info@polcontatc.pl

Urządzenie

testo 882

Nr seryjny: 2086617

Zleceniodawca

Wspólnota Mieszkaniowa

Miejsce pomiaru:

L...................

Budynek

Łódź

mieszlalny ......................
Łódź
Data pomiaru:

Zlecenie

15.04.2015r.

z dnia 10.04.2015r. badania termowizyjnego bloku mieszkalnego

Strona 1/10

Raport z badania termowizyjnego pomieszczeń piwnicznych
budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. .

Plik:

Piwnica-IV_00790.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

0,93
24,0

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
Narożnik północno-zachodni piwnicy budynku.
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20266850

2015-04-15

Godzina: 09:23:31

Raport z badania termowizyjnego pomieszczeń piwnicznych
budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. L.

Plik:

Piwnica-IV_00791.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

0,93
24,0

Linia profilu:

Uwagi:
Ściana zachodnia piwnicy
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20266850

2015-04-15

Godzina: 09:23:38

Raport z badania termowizyjnego pomieszczeń piwnicznych
budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. L..

Plik:

Piwnica-IV_00792.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

20266850

0,93
24,0

Linia profilu:

Uwagi:
Ściana północna. Widać ucieczkę ciepła przez zaprawę cementową pomiędzy cegłami.
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2015-04-15

Godzina: 09:24:04

Raport z badania termowizyjnego pomieszczeń piwnicznych
budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. L.

Plik:

Piwnica-IV_00795.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

20266850

0,93
24,0

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
W dolnej części ściany zachodniej piwnicy występuje obniżenie temperatury o ok. 4 °C.
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2015-04-15

Godzina: 09:25:42

Raport z badania termowizyjnego pomieszczeń piwnicznych
budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. L.

Plik:

Piwnica-IV_00796.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

20266850

0,93
24,0

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
W górnej części ściany zachodniej wystepują różnice temperatur rzędu 1 °C
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2015-04-15

Godzina: 09:25:56

Raport z badania termowizyjnego pomieszczeń piwnicznych
budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. L.

Plik:

Piwnica-IV_00799.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

0,93
24,0

Histogram:

Linia profilu:

Uwagi:
Różnice temperatur na tejścianie nie przekraczają 2,5°C.
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20266850

2015-04-15

Godzina: 09:27:10

Raport z badania termowizyjnego pomieszczeń piwnicznych
budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. L.

Plik:

Piwnica-IV_00800.BMT

typ
Standard 32°
obiektywu:

Parametry zdjęć:
Emisyjność:
Odb. temp. [°C]:

Data:
nr seryjny
obiektywu:

20266850

2015-04-15

Godzina: 09:27:16

0,93
24,0

Linia profilu:

Uwagi:
Najniższa temperatura drzwi metalowych do schronu wystepuje w lewym dolnym rogu. Wskazuje to na
nieszczelność w tym miejscu i wnikanie zimnego powietrza z zewnątrz.
Wynik:
Wnioski z badania zamieszczono na początku opracowania w p. 9.

2015-04-28 ,
Krzysztof Śniegula
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