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T E R M O G R A FIC Z N E BADANIE BUDYNKÓW M IESZK A LN Y CH
I O B IE K TÓ W PRZEM Y SŁO W Y C H

1. Wstęp
Jakość cieplna przegrody budow lanej, zależy od je j izolacyjności cieplnej ja k i od faktu
w ystępow ania wad, pow odujących lokalne zw iększenie przepływ u ciepła.
Izolacyjność cieplną przegrody określam y za pom ocą w spółczynnika przenikania
ciepła ”U” . W edług norm y [PN] w spółczynnik ten określony je st wzorem:

U = r ‘[Te

gdzie:
Tj - tem peratura pow ietrza w pom ieszczeniu;
T e- tem peratura pow ietrza na zew nątrz budynku;
q - gęstość strum ienia cieplnego.
W iększa w artość w spółczynnika „U ” oznacza, że w określonej jednostce czasu więcej
ciepła przepływ a przez przegrodę. Pożądane wartości tego w spółczynnika zależą
od przeznaczenia przegrody. D la przykładu, wg obecnie obow iązujących przepisów [1]
dla zew nętrznej ściany budynku mieszkalnego w spółczynnik „U ” nie pow inien przekroczyć
0.3 [W /m 2-°K] dla ściany w arstw ow ej, a 0,5 [W /m 2 oK] dla ściany jednorodnej. O czyw iście
ściany obiektów przem ysłow ych, w zależności od ich przeznaczenia, m ogą posiadać inną
w artość w spółczynnika ”U ” .
Jakość cieplną przegrody dobrze zaizolow anej m ogą popsuć wady w ynikające
ze złego projektu lub wykonania. Charakter tych wad może być dwojaki.
M iejscow e braki izolacji lub zła izolacja wieńców i nadproży pow odują pow staw anie
mostków cieplnych. W budynkach m ieszkalnych, o dobrej izolacyjności ścian, pow staw ać
m ogą w tych m iejscach w ykroplenia pary wodnej, a w ich następstwie rozwój pleśni.
Osobnym problem em są nieszczelności w przegrodach budow lanych. Przyczyny ich
pow stania m ogą być różne np. zw ichrow ane okna, szczeliny w m iejscu łączenia różnych
m ateriałów , pęknięcia na skutek złego w ykonania przegrody lub działania czynników
term icznych. 'N ieszczelności te m ogą pow odow ać nadm ierną infiltrację zim nego pow ietrza
do wnętrza.
Zbyt niska izolacyjność ścian i w ystępujące wady będą pow odow ać w iększe zużycie
energii d]a ogrzania pom ieszczeń, a w przypadku niektórych obiektów przem ysłow ych m ogą
pow odow ać pogorszenie param etrów procesu technologicznego lub prow adzić do groźnych
czasam i awarii.
Do oceny izolacyjności cieplnej przegród budowlanych i do w yszukiw ania w adliw ych
m iejsc stosow ane m ogą być różne metody. W wielu przypadkach bardzo dobre wyniki daje
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obserw acja term ograficzna. Jest to m etoda dająca bardzo dokładny obraz rozkładu
tem peratury na badanej pow ierzchni. O piera się na pom iarze natężenia prom ieniow ania
em itow anego przez badane ciało. Zależność tego prom ieniow ania od tem peratury ciała podaje
w zór Plancka.
O braz tem peratury na pow ierzchni przegrody tylko w tedy odzw ierciedla jej
izolacyjność i pozw ala na ocenę jej wad, jeżeli w ystępuje przepływ ciepła przez przegrodę.
W arunkiem przepływ u ciepła je st różnica tem peratury pow ietrza (lub innych gazów) po obu
stronach przegrody. Im w iększa różnica tem peratury tym większa dokładność w yznaczenia
w artości w spółczynnika „U ” i tym bardziej w idoczne są wady. Prow adząc badania
term ograficzne przegród budow lanych należy zatem szczególną uwagę zwrócić na warunki
w jakich w ykonyw any je st pomiar.
W dalszym ciągu artykułu przedstaw ione zostanie kilka opracowań term ograficznych
wykonanych na W ydziale G eodezji Górniczej i Inżynierii Środow iska AGH.

2. Pomiar termograficzny budynku mieszkalnego
Badania term ograficzne budynków mieszkalnych w ykonyw ane m ogą być jak o odbiory
techniczne po budow ie lub jako ekspertyzy zw iązane z projektowanym ociepleniem . Celem
badań może być tylko w yszukanie wad w postaci m ostów cieplnych lub także w yznaczenie
w spółczynnika „ U ” .
Aby pom iar dał praw idłow e rezultaty m ożna go wykonywać, gdy różnica tem peratury
pow ietrza w ew nątrz i na zew nątrz budynku wynosi co najmniej 10°C. Spełnione je st to
w czasie sezonu grzew czego, gdy tem peratura pow ietrza zew nętrznego osiągnie kilka stopni
powyżej zera. W ów czas przepływ ciepła je st na tyle duży, że w yraźnie w idoczne są wady.
O bserw acja term ograficzna ścian nie ma oczyw iście sensu gdy
one ośw ietlone przez
słońce, gdyż pow oduje ono ogrzanie niektórych fragm entów ściany, a zatem zniekształcenie
je j obrazu term icznego w ynikającego z przepływru ciep^1 °d w ew nątrz do zew nątrz budynku.
Dlatego pom iary te wykonuje się z reguły w nocy lu^ w pochm urne dni
Jeżeli na podstaw ie obserw acji term op-^fieznyeh w yznaczany ma być w spółczynnik
„ U ” , musi być spełniony d o d a t k o w y warunek, aby co najmniej przez je d n ą do dw óch dób
przed pom iarem w ar"”1-1' term iczne b y ły ustabilizow ane. O znacza to, że w ahania tem peratury
powietrz^
zew nątrz budynku nie powinny przekraczać 2 do 4°C, nie może wiać mocny
wiatr i w ciągu dnia nie pow inno świecić mocno słońce. Spełnienie tych warunków umożliwi
w yznaczenie w spółczynnika „ U ” z w ystarczającą dokładnością.
Jako generalną zasadę należy przyjąć, że dokładniejsze wyniki uzyskuje się prow adząc
pom iary term ograficzne ścian od wnętrza budynku. D ośw iadczenia z prow adzonych badań
[ Wróbel, 1996j w skazują, że do w yznaczenia w spółczynnika „ U ” powinno się wykorzystyw ać
w yłącznie pom iary ścian od strony wewnętrznej budyfku. N ależy w ówczas wybierać w miarę
duże pow ierzchnie ściany nie zasłonięte meblami lub zasłonami i nie znajdujące się nad lub
blisko grzejników .
Dla uzyskania odpow iedniej rozdzielczości geometrycznej obrazu pojedyncze
term ogram y obejm ują zazw yczaj jedynie fragm ent ściany. O pracow anie oddaw ane
zleceniodaw cy je st bardziej czytelne jeżeli z tych term ojram ów zm ontuje się obrazy
przedstaw iające całe ściany.
N a rysunku 1 przedstaw iono zm ontow any z kilkunastu term ogram ów obraz
wewnętrznej strony ściany budynku. W yraźnie w idoczne są (w postaci chłodniejszych
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obszarów ) mostki term iczne wynikające ze złej
osadzenia okien.
'■

6 5 -3

izolacji nadproży, w ieńca o raz złego

Rys. 1.: Zmontow any z kilkunastu pojedynczych term ogram ów obraz wewnętrznej strony ściany
budynku mieszkalnego

Rysunek 2 przedstaw ia z kolei term ograficzny obraz zewnętrznej strony ściany tego
sam ego budynku (rów nież zm ontow any z kilkunastu term ogram ów ). Tym razem , jak o
cieplejsze, w idoczne są źle zaizolow ane nadproża okien i ściana piwnicy (cieplejszy pas

Rys. 2.: Termograficzny obraz zewnętrznej strony ściany budynku mieszkalnego

3. Pomiar termograficzny hali przemysłowej
Pom iary term ograficzne hal przem ysłow ych wykonywane są w edług podobnych zasad
ja k budynków m ieszkalnych. Zachow ana musi być zasada, iż tem peratura w ew nątrz hali
pow inna być w yższa o co najm niej 10°C od tem peratury na zewnątrz,, przy czym należy
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pam iętać o fakcie iż tem peratura pow ietrza w hali zależna je st w dużej mierze od procesu
technologicznego.
W porów naniu do budynku mieszkalnego w hali możemy spotkać się ze znacznie
większym zróżnicow aniem konstrukcji ścian i stropów (rys. 3 - poz. b,c). Często też w halach
przem ysłow ych pracują maszyny wytw arzające drgania w związku z tym spodziew ać się
m ożna pęknięć na ścianach (rys. 3 poz, a). Dodatkowym utrudnieniem przy wykonywaniu
i interpretacji term ogram ów m ogą być przewody z ciepłymi lub gorącymi mediam i. Z asłaniają
one widok, a dodatkow o, jeżeli są blisko ścian, ogrzew ają je fałszując ich obraz termiczny.

24.0°C

12.0°C

Rys. 3. : T erm og ram w nętrza hali przemysłowej: a) pęknięcia ściany; b) ściana o różnej grubości;
c) strop o konstrukcji żebrowej; d) przewody prowadzące gorące media

A. Wróbel, A. Wróbel: ,, Term ograficzne badanie budynków m ieszkalnych
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4. Pomiar termograficzny szczelności okien
N ieszczelne okna ułatw iają infiltrację powietrza. Jeżeli tem peratura na zew nątrz
pom ieszczenia jest niższa niż w ew nątrz, to przeważnie zimne pow ietrze będzie napływ ało
przez szczeliny do wnętrza. M oże się jednak zdarzyć taki układ ruchu pow ietrza w ew nątrz
budynku, że przez szczeliny ciepłe pow ietrze będzie uciekało na zewnątrz.
Za pom ocą badań term ograficznych m ożna stw ierdzić czy istnieją nieszczelności.
N ie da się je d n ak określić dokładnie jak duże one s ą czyli jakie ilości pow ietrza infiltrują
przez okno. M ożna jedynie z grubsza oszacować ich wielkość.
Biorąc pod uwagę, że jak w spom niano w cześniej, pow ietrze może infiltrow ać przez
okno w dwie strony, powinno się pom iar term ograficzny przeprow adzić zarów no od strony
w ew nętrznej budynku jak i od strony zewnętrznej.
Jeżeli w czasie pom iaru będzie w iał silny w iatr spotęguje on zjaw isko infiltracji.
O szacow anie wielkości nieszczelności stanie się wówczas jeszcze trudniejsze. D latego
na pom iary term ograficzne okien należy w ybierać pogodę bezwietrzną.
Poniew aż szczeliny w oknach są bardzo wąskie, obszary zim niejszej (lub cieplejszej
z zew nątrz) framugi też m ogą m ieć niew ielką szerokość. Biorąc pod uw agę rozdzielczość
geom etryczną kam er term ograficznych, dla dokładnego uchwycenia temperatury' okien przy
szczelinach należy wykonyw ać pom iary z m ałej odległości ujm ując na obrazie niewielki
fragm ent okna. Stąd też konieczność w ykonania później m ontażu pojedynczych term ogram ów
w jed en obraz całego okna.
N a rys. 4 pokazano taki zm ontow any term ograficzny obraz okna.

Rys. 4. : Zmontowany
term ogram
okna
(infiltracja zimnego powietrza
do w ew n ątrz
pomieszczenia: a) nieszczelności pomiędzy ram ą a ościeżnicą okna; b) w ybita jed n a szyba
(okna byty dwu szybowe)
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5. Pomiar termograficzny komina przemysłowego.
O bserw acje term ograficzne komina powinny być prow adzone wówczas gdy komin jest
czynny. G azy przepływ ające przez komin m ają zazwyczaj w ysoką tem peraturę, znacznie
w yższą od otaczającego go pow ietrza, naw et w letnie gorące dni. W związku z tym spełniony
fest w aran dc przepływ u ciepła przćz jeg o ściany, nieodzow ny przy prowadzeniu badań
term ograficznych.
Ściany kom ina są zwykłe izolowane, dlatego mimo wysokich tem peratur gazów
w ewnątrz, tem peratura ściany na zew nątrz je st zazwyczaj jedynie o kilka do kilkunastu stopni
wyższa od tem peratury otaczającego ją powietrza. Ewentualny wpływ nasłonecznienia, byłby
więc bardzo znaczący stąd pomiary term ograficzne należy prowadzić w nocy lub przy
zachm urzonym niebie. .
O braz term alny kom ina je st odzw ierciedleniem stanu izolacji wewnętrznej ścian.
C ieplejsze m iejsca na pow ierzchni ściany w skazują na ewentualne uszkodzenia wymurówki.
Z m iana zewnętrznej tem peratury ścian m oże być również spow odow ane istnieniem
elem entów konstrukcji podtrzym ujących izolację (rys 5. poz. a)

37.0°C

22.0°C

Rys. 5. : T erm og ram fragmentu komina: a) termiczne ślady konstrukcji podtrzymującej izolację
w ew nątrz komina; b) fałszywe obniżenie tem peratury na skraju komina

A. Wróbel, A. Wróbel: ,, Term ograficzne badanie budynków m ieszkalnych ..."
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Podczas interpretacji term ogram ów komina należy zwrócić uwagę na efekt obniżenia
tem peratury na kominie przy jeg o skraju (rys. 5. poz. b.). To zafałszow anie rzeczyw istej
tem peratury spow odow ane je st kształtem komina (przekrój kom ina je st zw ykle kołowy).
Aby uzyskać praw idłow y term alny obraz pow ierzchni komina, należy obserw acje
term ograficzne w ykonywać z co najmniej czterech stanowisk rozm ieszczonych rów nom iernie
w okół niego. U m ożliw ia to w ybór do interpretacji jedynie centralnej części obrazu komina,
która nie posiada zniekształceń term alnych.

6. Podsumowanie
Od wielu ju ż lat produkuje się sprzęt term ograficzny cechujący się w ysoką
dokładnością pom iaru tem peratury (0.1 -0 .2 ° C ). N ajnow sze kamery cechują się stosunkow o
w ysoką rozdzielczością obrazu. W szystko to umożliwia w ykonywanie opracow ań
term ograficznych o wysokiej jakości.
Jakość opracow ań nie zależy jednak w yłącznie od sprzętu z którego się korzysta.
Z arejestrow any nawet bardzo dokładnie obraz rozkładu tem peratury nie zaw sze dobrze
opisuje badane zjawisko.
N ależy jeszcze uw zględnić wpływ czynników zew nętrznych np. prom ieniow ania
otoczenia, prom ieniow ania słonecznego, ruchu pow ietrza (przeciąg, wiatr), kształt obiektu.
W szystko to w pływ a zarówno na tem peraturę obserw ow anej pow ierzchni ja k też może
zniekształcać strum ień prom ieniow ania podczerw onego docierający do kamery.
Aby na podstaw ie pom iarów term ograficznych dobrze ocenić przebieg analizow anego
zjawiska, należy poznać jeg o opis fizyczny. N ieznajom ość przebiegu procesu, m oże bowiem ,
doprow adzić do w yciągania błędnych w niosków (np. w yznaczanie w spółczynnika ” U”
przy nieustabilizow anym przepływ ie ciepła lub zbyt niskiej różnicy tem peratur pow ietrza
po obu stronach przegrody.
Podsum ow ując m ożna stwierdzić, że aby osiągnąć w ysoką jakość opracow ania, należy:
dokładnie zapoznać się z fizyczną stroną badanego zjawiska, starannie i w odpow iednich
w arunkach wykonać obserw acje term ograficzne i starannie (z uwzględnieniem m ożliw ych
zniekształceń rejestrow anego przez kamerę sygnału) dokonać
interpretacji w yników
pom iarów terenow ych. N a jakość opracow ania ma rów nież dopracow anie je g o strony
w izualnej (np. łączenie wielu term ogram ów w jeden obraz, nakładanie na obraz
term ograficzny rysunku kreskow ego ułatw iającego interpretację itp.).
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