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T echnika termowizyjna jest wy-
korzystywana w bardzo wielu
dziedzinach, m.in. w budow-
nictwie. Kamery stosuje się

do diagnostyki cieplnej budynków, np.
do wykrywania mostków termicznych,
ubytków termoizolacji, określania przy-
czyn rozwoju pleśni na ścianach, miejsc
przecieków wody, a także poprawności
działania instalacji wewnętrznych (wen-
tylacyjnych, ogrzewania, ciepłej i zim-
nej wody) oraz ich awarii.

Stan techniczny budynku wpływa na
komfort jego użytkowania oraz energo-
oszczędność. W przypadku „zimnych”
ścian lub podłóg mieszkańcy mogą od-
czuwać dyskomfort cieplny [1]. Duża
wilgotność powietrza w pomieszczeniach
i znacznie obniżona temperatura ścian ze-
wnętrznych, szczególnie w narożach, mo-
że być przyczyną powstania pleśni [8, 11].
Zagrzybienie ścian i obecność chorobo-
twórczych zarodników pleśni w powie-
trzu wewnętrznym jest jednym z czynni-
ków tzw. syndromu chorego budynku
(z ang. SBS – Sick Building Syndrome).

Ocena izolacyjności cieplnej
przegród

Najczęstszym zastosowaniem kame-
ry termowizyjnej w budownictwie jest
ocena strat ciepła w budynku. Ze wzglę-
dów praktycznych (dostępność do
mieszkań) inspekcję przeprowadza się
zwykle od strony zewnętrznej budynku.
Aby można było dokonać prawidłowej
interpretacji termogramu, badania nale-
ży wykonać w ściśle określonych wa-
runkach, by wykluczyć lub zminimalizo-
wać czynniki zakłócające, do których
zalicza się m.in. opady deszczu lub śnie-
gu, mgłę, intensywne promieniowanie
słoneczne, silny wiatr, odkryty niebo-
skłon, a nawet otoczenie budynku. Naj-
korzystniejsze warunki występują przy
całkowicie zachmurzonym nieboskłonie
i stabilnej temperaturze zewnętrznej
utrzymującej się przez ok. 24 h przed
pomiarem [3, 5, 13]. Zaleca się, aby róż-
nica temperatury pomiędzy środowi-
skiem zewnętrznym i wewnętrznym bu-
dynku wynosiła nie mniej niż 10 – 15°C,
a różnica ciśnienia istotna w przypad-
ku badania szczelności obudowy bu-
dynku była nie mniejsza niż 5 Pa [5].
Przy bardzo dużej czułości termicznej

kamer (Flir 450sc i SC660) różnica
temperatury wynosząca 0,03°C (NETD
< 30 mK) może być już zarejestrowana
na termogramach.

Przykładowy termogram nieocieplo-
nego i identycznego ocieplonego bu-
dynku przedstawiono na fotografii 1.
Termogramy zostały wykonane w stycz-
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Fot. 1. Budynek z cegły silikatowej: a) nie-
ocieplony; b) ocieplony
Photo 1. The building is made of silicate
brick: a) uninsulated; (b) insulated
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niu o godz. 14.30 przy temperaturze ze-
wnętrznej -4,2°C i prawie całkowicie
zachmurzonym nieboskłonie. Ze wzglę-
du na złą izolacyjność ścian zewnętrz-
nych budynku nieocieplonego (fotogra-
fia 1a), co potwierdza przyjęty z doku-
mentacji współczynnik przenikania cie-
pła U, obiekt powinien być poddany ter-
momodernizacji. Wniosek ten potwier-
dzają także badania termowizyjne.

Na termogramie budynku ocieplonego
(fotografia 1b) widoczna jest różnica po-
między temperaturą trzeciej oraz czwar-
tej kondygnacji w porównaniu z dwoma
niższymi. Wynikają one m.in. z kolo-
rystki elewacji i związanego z tym po-
chłaniania promieniowania słonecznego.
Tynk dwóch ostatnich kondygnacji jest
ciemniejszy (brązowy) i mimo braku
bezpośredniego promieniowania sło-
necznego został „podgrzany” przez roz-
proszone promieniowanie słoneczne.
Różnica jest niewielka i wynosi ok. 0,8°C,
ale przy dużej czułości termicznej kamery
(FlirSC660) jestwidocznana termogramie.

Coraz częściej termografię stosuje się
przy odbiorze prac ociepleniowych. Jest
to najprostsza metoda pozwalająca
szybko ocenić ich jakość [10] oraz wy-
kryć anomalia. W miejscach nieciągłości
ocieplenia ścian zewnętrznych pojawia-
ją się punktowe mostki termiczne, spo-
wodowane przez kołki mocujące izola-
cję. Liniowe mostki termiczne powsta-
ją w wyniku np. niewypełnienia szcze-
lin pomiędzy płytami izolacji lub nie-
ocieplenia płyt wspornikowych balkonu
(fotografia 2) [10]. W takich miejscach
temperatura powierzchni elewacji może
wzrosnąć od 1°C do nawet 2°C przy
temperaturze zewnętrznej ok. 0°C. Me-
todą termowizji można też ocenić, czy
rozkład kołków na ścianie oraz ich licz-
ba na 1 m2 są zgodne z wymaganiami
i projektem docieplenia.

Kamera termowizyjna jest przydat-
na także podczas inspekcji pokryć da-
chowych. Możemy np. sprawdzić, czy
woda nie przenika przez warstwy izo-
lacji przeciwwilgociowej. Woda paru-
jąc, obniża temperaturę powierzchni
i ujawnia miejsce przecieku. Podczas
przeglądów wykonywanych w trakcie
dnia miejsce przecieku będzie miało
obniżoną temperaturę w porównaniu
z powierzchnią otaczającą. Nocą sy-
tuacja będzie odwrotna. Związane jest

to z dużą akumulacyjnością cieplną
wody i możliwością utrzymania ciepła
przez pewien czas nawet po zachodzie
słońca. Ponadto, zawilgocone materia-
ły mają większą przewodność cieplną
niż suche, co powoduje większą
ucieczkę ciepła z wnętrza budynku.

Infiltracja powietrza
i wentylacja pomieszczeń

Oceniając stan techniczny przegród
zewnętrznych z wykorzystaniem termo-
wizji, możemy sprawdzić szczelność po-
wietrzną obudowy budynku. Nieszczel-
ności pojawiają się np. w miejscach
przejść instalacji elektrycznych, kanali-
zacyjnych i gazowych do wnętrza budyn-
ku. Nieuszczelnienie takich miejsc wyni-
ka przeważnie z konieczności poniesie-
nia dodatkowych kosztów oraz braku
świadomości, że w wyniku dużej infiltra-
cji powietrza zewnętrznego zwiększają
się straty ciepła.

Niekiedy trudno jest zbudować cał-
kowicie szczelny budynek, szczególnie
w technologii szkieletu drewnianego lub
z bali drewnianych [4]. W przypadku
nieszczelności przegród zewnętrznych,
może nastąpić znaczne wychłodzenie
powierzchni wewnętrznych oraz rozwój
pleśni [2, 7]. Przykładowy termogram
nieszczelności powietrznych, stwier-

dzonych podczas inspekcji budynku
z bali drewnianych, przedstawiono
na fotografii 3. Widoczne są miejsca
znacznego obniżenia temperatury na po-
łączeniu stropu ze ścianą (fotografia 3a
– granatowe „zacieki”) oraz w miejscu
lokalizacji włączników oświetlenia
i gniazdka elektrycznego, przez które
na skutek bardzo słabej szczelności
ścian zewnętrznych następuje infiltra-
cja powietrza. Spadek temperatury na
profilach temperatury Li1 (połączenie
strop-ściana) i Li2 (włączniki oświetle-
nia) dochodzi nawet do 6°C w porówna-
niu z temperaturą zaizolowanego stropu
i ścian.

Wszystkie miejsca nieszczelności
można wskazać podczas testu ciśnienio-
wego budynku lub obserwacji od wew-
nątrz przegrody położonej od strony na-
wietrznej. W przypadku dużej nieszczel-
ności okien i drzwi może wystarczyć
włączenie wentylatora wyciągowego
w kuchni i łazience [9]. Spowoduje to
powstanie niewielkiego podciśnienia
w mieszkaniu, umożliwiając w ten spo-
sób napływ powietrza zewnętrznego
przez szczeliny w połączeniach.

Z niechcianą infiltracją powietrza ma-
my do czynienia również w przypadku
niestarannego montażu nowej stolarki
okiennej. Wymiana stolarki na nową ma
ograniczyć straty ciepła przez zwiększe-
nie jej izolacyjności oraz przez ograni-

Fot. 2. Ocieplona elewacja z nieocieplony-
mi płytami wspornikowymi balkonów:
a) termogram; b) widok elewacji
Photo 2. Insulated facade with uninsulated
balcony support plates: a) thermogram;
b) facade view

a)

b)

a)

b)

Fot. 3. Budynek drewniany widziany od
wewnątrz: a) termogram; b) ściana
Photo 3. Wooden building seen from the inside:
a) thermogram; b) wall
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czenie infiltracji powietrza przez nie-
szczelności w starych oknach. Najczę-
ściej występujące błędy podczas monta-
żu stolarki, to zbyt słabe ocieplenie
ościeży (fotografia 4a), brak ocieplenia
podokienników oraz brak pianki monta-
żowej na całym obwodzie ramy okna
(fotografia 4b). W skrajnych przypad-
kach przedmuchy powietrza mogą być
tak silne, że spowodują w pomieszcze-
niach o dużej wilgotności, takich jak
kuchnie i łazienki, wykroplenie pary
wodnej na wychłodzonym wewnętrz-
nym fragmencie ściany lub ramy okien-
nej. W przypadku bardzo dużego prze-
nikania powietrza i niskiej temperatury
zewnętrznej może dojść nawet do za-
marzania skroplonej wilgoci w pobliżu
nieszczelności.

W czasie montażu nowych okien pio-
nuje się je i stabilizuje za pomocą drew-
nianych klinów montażowych. Zdarza-
ją się przypadki, że po związaniu pian-
ki montażowej i wyjęciu klinów pozo-
stawia się otwory niewypełnione pian-
ką (fotografia 4a).

Po wymianie stolarki okiennej na
szczelną, ale pozbawioną nawiewników,
może dojść do niekorzystnych zjawisk
mykologicznych w mieszkaniu. Na po-
wierzchniach wewnętrznych słabo ocie-
plonych ścian zewnętrznych lub w miej-
scach mostków cieplnych (narożniki
ścian zewnętrznych) następuje znaczne
obniżenie temperatury w odniesieniu
do powierzchni przyległych. Przy braku

dostatecznej wentylacji pomieszczeń
i osłonięciu tych miejsc, np. zasłonami
lub dostawionymi do kątów meblami
oraz przy podwyższonej wilgotności,
dochodzi często do rozwoju pleśni
[2, 11]. W takich przypadkach niezbęd-
ne jest sprawdzenie poprawności dzia-
łania systemu wentylacji przy użyciu
anemometrów, wytwornic dymu, termo-
wizji [9], albo w najprostszy sposób, ob-
serwując kierunek odchylenia płomie-
nia zapalonej świecy lub zapałki przy
kratkach wentylacyjnych. Stwierdzamy
wtedy kierunek ruchu powietrza, który
w przypadku wentylacji naturalnej po-
winien być zwrócony w kierunku krat-
ki wentylacyjnej. Niedopuszczalna jest
sytuacja, kiedy na skutek braku dopły-
wu powietrza zewnętrznego do miesz-
kania przez nawiewniki lub rozszczel-
nione okna powietrze krąży pomiędzy
kanałami wentylacyjnymi w mieszka-
niu. Może to wywołać w jednym z pio-
nów wentylacyjnych tzw. ciąg odwrot-
ny, a w efekcie wychłodzenie ściany ka-
nału wentylacyjnego na ostatnich kon-
dygnacjach, a przy zwiększonej wilgot-
ności powietrza wewnętrznego – wykra-
planie pary wodnej i powstanie pleśni
[8, 13]. Mimo że Rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki [6] nakłada obowią-
zek stosowania w pomieszczeniach
z wentylacją grawitacyjną lub wy-
wiewną urządzeń nawiewnych, miesz-
kańcy często zaklejają nawiewniki
w obawie przed zwiększeniem rachun-
ków za ogrzewanie.

Podsumowanie
Do zalet termowizji należy zaliczyć

możliwość szybkiej, bezstykowej kon-
troli rozkładu temperatury na dużej po-
wierzchni, co pozwala wykryć anoma-
lie temperatury świadczące o wystąpie-
niu mostków termicznych, niesprawnej
wentylacji, zagrożenia albo przyczyny
pojawienia się pleśni na ścianach. Moż-
liwe jest także wykorzystanie termowi-
zji do odbioru prac dociepleniowych
w budynkach nowych oraz termomoder-
nizowanych. Podczas kontroli należy
pamiętać o zachowaniu odpowiednich
warunków, w których może być wyko-
nany pomiar, aby wyciągać właściwe
wnioski. Niezbędna jest wiedza i do-

świadczenie z dziedziny budownictwa
oraz dostęp do dokumentacji projekto-
wej badanego budynku.
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Badania zostały zrealizowane w ramach pra-
cy nr WZ/WBiIŚ/5/2019 i sfinansowane ze
środków na naukę MNiSW.
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a)

Fot. 4. Nieszczelności w osadzaniu ram
okiennych
Photo 4. Air leaks in the window frames

b)


