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Prawda przechodzi przez 3 etapy, najpierw jest 
wyśmiewana, potem zwalczana, aż w końcu staje się 

oczywistością 
 

Arthur Schopenhauer 



Czy czajnik o większej mocy szybciej zagotuje 1 litr wody? 

800 W 2400 W 

Źródło: https://www.homebook.pl 

Czy zrobi to drożej ? 

Uproszczone obliczenia 

Ilość energii: 
Q=c*m*ΔT 
Q=4200*1*80= 
336000J [Wxs] 
= 0,093 kWh 
= 0,056 zł (0,60 zł/kWh) 

Czas gotowania: 
P1= 800W 
T1= 336000/800 
= 420 sekund 
P2 = 2400W 
T2= 336000/2400 
= 140 sekund 

WOLNIEJ 
Ta sama cena 

SZYBCIEJ 
Ta sama cena 



Czy to jest naturalne zjawisko? 

Temperatura Te= -15°C  Ti= 21°C , φ=40 %, Temperatura punktu rosy 7,5°C 

Dlaczego tak jest? 



Czy pochłaniacz wilgoci załatwia sprawę? 

Jak zatem usunąć zanieczyszczenia z powietrza? 

Nie ! 

Źródło: www.e-okna.pl 

Skuteczna wentylacja 



Wilgotność bezwzględna i 
wilgotność względna. 

Jak obniżyć wilgotność względną w 
pomieszczeniu?  

Temperatura wewnętrzna 20 ˚C i wilgotność względna ф= 70% 

Temperatura zewnętrzna 5 ˚C i wilgotność względna ф= 90% 

wietrzenie 



Czy kamera termowizyjna „widzi” przez plastik lub szkło ? 



Wpływ rolet na przenikanie ciepła 



Wpływ rolet na przenikanie ciepła 



Dlaczego jest nam zimno, gdy jesteśmy mokrzy ? 

https://www.focus.pl 

Przewodność cieplna wody = 0,6 W/m∙K 



Pasywne ogrzewanie/chłodzenie salonu w domu jednorodzinnym lub 
klatki schodowej w wielorodzinnym (dom 3zł/m2 rocznie) 

Czujnik 
temperatury 
(termopara) 

Filtr 
Wentylator 
Tłumik 
Sterowanie 

Dachówka 
(część wentylowana) Załącznik ręczny oraz 

wybór 
Sterowania 
LATO/ZIMA 





Projekt „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” 

• zgłoszono 378 budynków 
 
• projekt objął badanie 230 budynków 
 
• 98% pomiarów termowizyjnych 

wykonaliśmy od 15 listopada do 7 
grudnia 2017 



Co dostanę w wyniku przeprowadzenia 
badania termowizyjnego w standardzie 

dobrych praktyk ?   



Raport  



Sprawozdanie  

Ocena jakości powietrza 



Sprawozdanie  

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U 



Sprawozdanie  

Obliczenie współczynnika temperaturowego fRsi 



Opinia 
techniczna  



Certyfikacja  



Jakie problemy mają użytkownicy budynków: 
 
• Mają problemy z wilgocią i pleśnią? 
• Płacą zbyt dużo za ogrzewanie? 
• Narzekają, że marzną w zimie? 
• Po zakupie nieruchomości zaczynają mieć powyższe 

problemy? 
 



(Nie)sprzyjające warunki: 

• Pada deszcz lub śnieg 

• Występuje zamglenie, zadymienie lub duża 
wilgotność 

• Wieje wiatr 

• Świeci słońce 

• Nie ma odpowiedniej różnicy temperatur 
między wnętrzem budowli, a otoczeniem 
(10-15K) 

• Występują duże różnice dobowe 
temperatury powietrza( najlepiej stała ±5°C) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie badania termowizyjnego możliwe jest tylko przy 
odpowiednich warunkach pogodowych 

Należy pamiętać o : 

• Zmierzeniu temperatury  
i wilgotności w każdym pomieszczeniu oraz 
na zewnątrz 

• Określeniu odległości od badanej 
powierzchni (przy większych odległościach) 

• Ustawieniu kamery pod kątem prostym do 
powierzchni (±30°) 

• Określeniu materiału i jego emisyjności ε  

 

 

 

 

 



Przeprowadzenie badania termowizyjnego możliwe jest tylko przy 
odpowiednich warunkach pogodowych - przykład prognozy meteo.pl 



„Nieocieplony blok”? 

„Budynki pasywne”? 

Może odwrotnie ? 

ΔT=4,0°C 

ΔT=28,8°C 

ΔT=33,2°C 

W interpretacji termogramów niezwykle istotna jest rozpiętość skali 
temperatury 



Nazwy defektów 

Pkt 2.3. 
Warunki 

Techniczne  

Defekty określone w przepisach prawnych zawartych w 
Załączniku nr 2 do Warunków Technicznych pt. 

Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania 
związane z oszczędnością energii (pkt 2.3. Szczelność na 

przenikanie powietrza) 

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej  
i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród 
(między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów 
instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz 
połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej 
szczelności na przenikanie powietrza. 

 



Zdjęcie termiczne ujawniło trudną do zauważenia gołym okiem wadę montażu drzwi 
balkonowych przy wyjściu na taras. Na termogramie widoczny zróżnicowany rozkład 
temperatur świadczący o przenikaniu zimnego powietrza do budynku. 

Przykład - Pkt 2.3. Warunki Techniczne   



Nazwy defektów 

Mostki 
termiczne 

fRsi  

defekty określone w przepisach prawnych zawartych 
w Załączniku nr 2 do Warunków Technicznych (pkt 2.2. 

Warunki spełnienia wymagań dotyczących 
powierzchniowej kondensacji pary wodnej) 

2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 rozporządzenia, w odniesieniu do przegród 
zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, 
magazynowych i gospodarczych rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny 
charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość 
krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej 
koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni  
i kondensacji międzywarstwowej. 
2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do 
temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 
należy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy,  
o której mowa w pkt 2.2.1., przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza 
wewnętrznego jest równa φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego 
współczynnika równej 0,72. 

 



Na zdjęciu optycznym w narożniku widoczny grzyb. Obliczony orientacyjny 
współczynnik temperaturowy fRsi Bx2=0,62 [-]. Dodatkowo widoczna nieszczelność 
połączenia sufitu ze ścianą (Li1) oraz wychłodzenie ościeży (Sp1). 

Przykład - Mostki termiczne fRsi  



Nazwy defektów 

U okna  

defekty niespełniające wymagań określonych w 
Załączniku nr 2 do Warunków Technicznych (pkt 1.2. 
Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, 

drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być 
większe niż wartości U(max) określone w tabeli poniżej) 

Znaczna część badanych obiektów to budynki stare, w związku z czym na cele statystyki jako defekt 
uznawano przegrodę bądź jej część, której parametry znacznie odbiegają od aktualnych Warunków 
Technicznych, tj. Umax  przekracza wartości: 
- 1,8 [W/m2K] dla okien z pozycji 1a); 
- 2,0 [W/m2K] dla okien z pozycji 2a) oraz 3a) i 3c); 
- 2,2 [W/m2K] dla okien z pozycji 1b) i 2b) oraz drzwi z pozycji 4 

 



Obliczony orientacyjny współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego 
UAr2=2,94 [W/m2K]. Parametry cieplne przegrody znacznie odbiegają od 
wymagań normowych. Temp. zewnętrzna Te= 4 °C.  

Przykład - U okna  



Pakiet szybowy drzwi tarasowych (po lewej) Uar1 =2,10 W/m2K 
Pakiet szybowy okna po prawej Uar2 = 0,94 W/m2K 

Przykład - U okna  



Nazwy defektów 

Uszczelki 

defekt polegający na przepływie powietrza w celu 
wyrównania gradientu temperatur po dwóch stronach 
przegrody poprzez rozregulowane uszczelki w oknach, 

drzwiach, bramach garażowych itp., powodującym 
straty ciepła w ogrzewanym budynku 



Nazwy defektów 

Nieszczelna 

wiatro-
/termoizolacja 

defekt nawiązujący do pkt 2.3. Załącznika nr 2 
do Warunków Technicznych, dotyczący jednak 

wyłącznie  szczelności wiatroizolacji bądź 
termoizolacji oraz o większym zasięgu niż  

w przypadku defektów przypisanych do „Pkt 
2.3. Warunki Techniczne”, np. ruch powietrza 
pod styropianem na znacznej części przegrody 



Nazwy defektów 

Brak 
izolacji 

defekt polegający na braku materiału izolacyjnego na 
całej przegrodzie bądź regularnego deficytu na jej 
części, skutkujący tym, że znacząco nie spełnia ona 

wymagań normowych dotyczących izolacyjności 
cieplnej 



Nazwy defektów 

Inny 
materiał 

anomalie temperaturowe w obrębie obiektu 
wynikające z zastosowania w jego części materiału o 

innych parametrach cieplnych, tj. belki, słupy 
żelbetowe, wieńce, nadproża 



43% 

20% 

4% 

16% 

7% 
6% 

4% 

Budynki mieszkalne 

 Pkt 2.3. Warunki Techniczne Mostki termiczne fRsi U okna

Uszczelki Nieszczelna wiatroizolacja/
termoizolacja

Brak izolacji

Inny materiał

Wynik analizy dla budynków mieszkalnych  



40% 

3% 
13% 

36% 

2% 3% 2% 

Budynki niemieszkalne 

 Pkt 2.3. Warunki Techniczne Mostki termiczne fRsi U okna

Uszczelki Nieszczelna wiatroizolacja/
termoizolacja

Brak izolacji

Inny materiał

Wynik analizy dla budynków mieszkalnych  



Ilość 
przebadanych 

obiektów 
Ilość lokali  Liczba zdjęć 

Wykryte defekty 

Brak  
defektów 

 Pkt 2.3. 
Warunki 

Techniczne 

Mostki 
termiczne fRsi 

U okna Uszczelki 
Nieszczelna 

wiatroizolacja/ 
termoizolacja 

Brak izolacji Inny materiał 

Budynki mieszkalne 

 Jednorodzinne 632 nd. 9917 3637 1505 325 1116 599 450 320 589 

 Wielomieszkaniowe 448 1036 6680 1954 1118 187 959 262 308 190 751 

 Zamieszkania zbiorowego 5 nd. 33 16 0 2 1 8 2 1 6 

Budynki 
niemieszkalne 

 Hotele i budynki       
 zakwaterowania turystycznego 

1 nd. 51 4 2 8 4 2 2 2 16 

 Budynki biurowe 22 nd. 1237 380 20 46 425 10 9 11 228 

 Budynki handlowo-usługowe 12 nd. 388 67 8 2 14 9 11 7 170 

 Budynki przemysłowe  
 i magazynowe 

6 nd. 352 84 11 24 23 0 16 11 139 

 Ogólnodostępne obiekty       
 kulturalne, budynki  
 o charakterze edukacyjnym,    
 budynki szpitali i zakładów  
 opieki medycznej oraz budynki  
 kultury fizycznej 

10 nd. 490 131 13 138 134 9 12 5 72 

SUMA BUDYNKI MIESZKALNE: 1083 1036 16600 5607 2622 514 2074 869 754 501 1345 

SUMA BUDYNKI NIEMIESZKALNE: 51 0 2518 666 66 218 626 30 57 37 649 

Tabela podstawowych grup defektów w budynkach  
mieszkalnych i niemieszkalnych 



Dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych: 
• usterki związane z niespełnieniem punktu 2.3. Warunki Techniczne 

 
Dla budynków mieszkalnych:  

• mostki termiczne i kontaminujące przegrody grzyby i pleśnie oraz 
rozregulowane uszczelki 

 
Dla obiektów niemieszkalnych: 

• nieprawidłowości związane z oknami (rozregulowane uszczelki oraz zbyt 
wysoki współczynnik przenikania ciepła) 

 

 

TERMOCENT 2017 

Najczęściej występujące defekty  



Kiedy ucieka ciepło?? 

Termogramy od strony 
zewnętrznej 

Termogramy od strony 
wewnętrznej 



Pomiar przy wietrze i -5 st. C 

Czy wystarczy zrobić pomiar od zewnątrz? 



Pomiar przy wietrze i -5 st. C 

Czy wystarczy zrobić pomiar od zewnątrz? Czy wystarczy zrobić pomiar od zewnątrz? 



Pomiar przy wietrze i -5 st. C 

Czy wystarczy zrobić pomiar od zewnątrz? Czy wystarczy zrobić pomiar od zewnątrz? 



Zastosowanie drzwi nawiewnych i kamery termowizyjnej w celu wskazania nieszczelności. PRZYKŁAD 1. 

Podciśnienie 20 Pa wytworzone sztucznie 
za pomocą drzwi nawiewnych ujawniło 
defekty.  

Brak widocznych defektów szczelności bez 
wytworzenia podciśnienia. Różnica ciśnień około 0 Pa 
(wentylacja mechaniczna) 

Badanie termowizyjne + BLOWER DOOR TEST to gwarancja  
zlokalizowania istotnych nieszczelności.  



Badanie z zewnątrz przy silnym wietrze i mrozie -20 st. C 

Strona nawietrzna 



Pomiar przy silnym wietrze i mrozie -20 st. C 

Strona zawietrzna 



Pomiar przy silnym wietrze i mrozie -20 st. C 

Pomiar w środku budynku 



Pomiar przy silnym wietrze i mrozie -20 st. C 

Pomiar w środku budynku 



Poza materiałem izolacyjnym istotna jest także szczelność 

Nieszczelność połączenia przegród 



Porównanie jakościowe pakietów szybowych 

Jakość stolarki okiennej 



Porównanie jakościowe pakietów szybowych 

Jakość stolarki okiennej 



Porównanie jakościowe pakietów szybowych 

Jakość stolarki okiennej 



Porównanie jakościowe pakietów szybowych 

Jakość stolarki okiennej 



Porównanie jakościowe pakietów szybowych i ram okiennych 

Jakość stolarki okiennej 



Porównanie jakościowe pakietów szybowych i ram okiennych 

Jakość stolarki okiennej 



Porównanie jakościowe pakietów szybowych 

Jakość stolarki okiennej 



Pakiet szybowy drzwi tarasowych Uar1 =2,10 W/m2K 
Pakiet szybowy okna po prawej Uar2 = 0,94 W/m2K 

Porównanie pakietów szybowych 



Przykłady wyników pomiarów przed i po rozwiązaniu problemu 

Doprowadzenie połączenia do poprawnej szczelności 

Nieszczelny montaż okien 
PRZED NAPRAWĄ 08.02.2012 (Te = 
-10 st. C) 

PO NAPRAWIE 11.02.2013 (Te = -9 
st. C) 

Sp2 = -9 st. C 

Sp1 = +12 st. C 



Przykłady wyników pomiarów przed i po rozwiązaniu problemu 

Zmniejszenie strat ciepła i ryzyka tworzenia się grzybów i pleśni. 

PRZED NAPRAWĄ 
13.02.2012 

PO NAPRAWIE 
13.12.2012 



Przykłady wyników pomiarów przed i po rozwiązaniu problemu 

Zmniejszenie strat ciepła i uszczelnienie  poddasza po udzielonym doradztwie 
technicznym. 

PRZED NAPRAWĄ 
06.11.2013 

PO NAPRAWIE 
22.11.2013 



Przykład poprawnie wykonanego połączenia przegród i izolacji termicznej 

Efekt konsultacji na etapie wyboru materiału i wykonawcy. 

Informacja: „Po zakończeniu prac odbędzie się badanie…” – potrafi wiele zmienić 



W jaki sposób złożyć zamówienie na 
badanie termowizyjne, by było 

oczekiwanej jakości ? 



„Wykonawca wykona badania 
termowizyjne budynku sporządzi raporty 

potwierdzające wykonanie robót 
budowalnych zgodnie z Dokumentacją” 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a uzyskane rezultaty 



„Wykonawca wykona badania 
termowizyjne budynku zgodnie  

z normą PN EN 13187 (ISO 6783:1983) 
przez osobę posiadającą kwalifikację 

zgodne z ISO 18436-7 i sporządzi raporty 
potwierdzające wykonanie robót 

budowalnych zgodnie z Dokumentacją” 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a uzyskane rezultaty 



„Wykonawca wykona badania termowizyjne (zgodnie z 
normą PN-EN 13187 lub równoważną) przez osobę z 

kwalifikacjami co najmniej kategorii 2 zgodnie z ISO18436-7 
w zakresie termografii wraz z opracowaniem wyników 

badania. 

Poprzez prawidłowe zrealizowanie badania termowizyjnego rozumie 
się: 

1) wykonanie nie mniej niż 15 zdjęć dla każdego budynku 
jednorodzinnego, w tym do 5 zdjęć z zewnątrz  

2) 2) wykonanie co najmniej jednego zdjęcia dla każdego głównego 
typu przegrody zewnętrznej przezroczystej i nieprzezroczystej 
oraz co najmniej jednego zdjęcia dla połączeń tych przegród 

3) obliczenie co najmniej: 
- dwóch rzeczywistych współczynników przenikania ciepła U 

[W/(m2K)], 
- jednego współczynnika temperaturowego fRsi 

- porównanie w/w współczynników do aktualnych wymagań 
technicznych 

4) pomiar parametrów powietrza w każdym z badanych budynków 
5) przygotowanie dokumentacji z badania termowizyjnego 

6) Przedstawienie systemu oceny poprzez nazwanie 
typowych defektów widocznych w termografii 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a uzyskane rezultaty 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Marek Kitliński +48 534 534 654 


