
Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2012-02-01 09:57:12Data obrazu

01_IR_narożnik zewnętrzny 

w budynku-parter.jpg

Nazwa obrazu

0,95Emisyjność

20,0 °CTemperatura 

otoczenia

1,0 mOdległość obiektu

Temperatura Sp1=-8.4 st.C jest niższa od temperatury 

punktu rosy o 17,7 st.C. Są to idealne warunki dla 

powstania grzyba w najliższej przyszłości. Konieczne 

natychmiastowe wykonanie izolacji. Pomimo bliskości 

grzejnika w narożniku następuje przemarzanie.

Opis

Narożnik zewnętrzny w budynku-parter.
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Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2005-01-06 12:58:30Data obrazu

02_IR_drzwi wejściowe do 

domu.jpg

Nazwa obrazu

0,96Emisyjność

18,0 °CTemperatura 

otoczenia

1,0 mOdległość obiektu

Temperatura Sp3=0,0 st.C pokazuje dużą 

nieszczelność. Przy niższej temperaturze zewnętrznej 

temp w Sp3 będzie ujemna. Są tu warunki sprzyjające 

powstawaniu zawilgocenia, potem pleśni a w końcu 

grzyba. Konieczne jest uszczelnienie drzwi.

Opis

Drzwi wejściowe do domu.

2  (13)



Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2012-02-01 10:58:11Data obrazu

03_IR_narożnik skośnego 

dachu ze ścianą.jpg

Nazwa obrazu

0,95Emisyjność

-14,0 °CTemperatura 

otoczenia

1,0 mOdległość obiektu

Punkt Sp1 pokazuje ubytek izolacji w narożniku 

skośnego dachu ze stropem

Opis

Narożnik skośnego dachu ze ścianą.
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Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2012-02-04 11:16:11Data obrazu

04_IR_ubytek izolacji w 

narożniku na poddaszu.jpg

Nazwa obrazu

0,92Emisyjność

17,0 °CTemperatura 

otoczenia

1,5 mOdległość obiektu

Punkty pomiarowe od Sp1 do Sp8  pokazują obszar, w 

którym temperatury są poniżej temperatury punktu rosy 

rosy, czyli jest to miejsce skraplania sie pary a w 

rezultacie przy dłużsczych okresach zimna powstanie 

pleśni i grzyba.

Opis

Ubytek izolacji w narożniku na poddaszu
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Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2012-02-13 16:05:35Data obrazu

05_IR_zawilgocone 

naroże.jpg

Nazwa obrazu

0,92Emisyjność

19,0 °CTemperatura 

otoczenia

1,5 mOdległość obiektu

Sp2 – Sp1 = 13,5 – 7,4 = 6,1 st.C. Temperatura w Sp1 jest poniżej temp. punktu rosy. Duża wada.

Opis
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Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2012-02-13 18:38:52Data obrazu

06_IR_połączenie stropu 

drewnianego z murowaną 

ścian.jpg

Nazwa obrazu

0,92Emisyjność

19,0 °CTemperatura 

otoczenia

3,0 mOdległość obiektu

Sp5 – Sp3 = 20,1 – 7,3 = 12,8 st.C. Duża 

nieprawidłowość. Kondensacja pary w konsekwencji 

pleśń i grzyb, szczególnie grożny dla konstrukcji 

drewnianej dachu.

Opis

Połączenie stropu drewnianego z murowaną ścianą.
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Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2012-02-13 18:42:36Data obrazu

07_IR_połączenie stropu 

drewnianego z narożem 

murowanej ściany.jpg

Nazwa obrazu

0,92Emisyjność

19,0 °CTemperatura 

otoczenia

3,0 mOdległość obiektu

Sp2 – Sp1 = 13,4 – |-3,8| = 17,2 st.C. Bardzo duża 

nieprawidłowość. Kondensacja pary w konsekwencji 

pleśń i grzyb, szczególnie grożny dla konstrukcji 

drewnianej dachu. Sprawdzić od zewnątrz, czy nie ma 

dostępu wilgoci np. z rynny. Natychmiast naprawić.

Opis

Połączenie stropu drewnianego z narożem murowanej 

ściany.
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Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2012-02-01 16:37:27Data obrazu

08_IR_nieszczelne drzwi 

wejściowe.jpg

Nazwa obrazu

0,95Emisyjność

18,0 °CTemperatura 

otoczenia

1,0 mOdległość obiektu

Sp2 – Sp1 = 9,6 – |-6,3| = 15,9 st.C. Bardzo duża 

nieprawidłowość.Nastąpi butwienie narożnika 

drewnianych drzwi.

Opis

Nieszczelne drzwi wejściowe.
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Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2012-01-30 11:21:48Data obrazu

09_IR_izolacja pionowa 

wewnątrz fundamentów.jpg

Nazwa obrazu

0,92Emisyjność

21,0 °CTemperatura 

otoczenia

1,5 mOdległość obiektu

Sp2 – Sp1 = 12,7 – 2,8 = 9,9 st.C. Zbyt duża różnica 

temperatur pomiędzy ścianą a narożnikiem, w którym 

również temperatura jest dużo niższa od temperatury 

punktu rosy. Występuje kondensacja pary. 

Przyczyna-pionowa izolacja fundamentów od strony 

wewn.

Opis

Izolacja pionowa wewnątrz fundamentów.
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Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2005-01-01 08:06:30Data obrazu

10_IR_wadliwie wykonany 

montaż okien.jpg

Nazwa obrazu

0,95Emisyjność

20,0 °CTemperatura 

otoczenia

1,0 mOdległość obiektu

Sp2 – Sp1 = 14,6 – 2,2 = 12,4 st.C. Duża różnica 

temperatur pomiędzy ścianą a narożnikiem okna, 

spowodowana niewypełnieniem pianką.

Opis

Wadliwie wykonany montaż okien.
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Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2005-01-01 00:12:24Data obrazu

11_IR_pion 

kanalizacyjny-dostęp do 

wodomierza.jpg

Nazwa obrazu

0,95Emisyjność

24,0 °CTemperatura 

otoczenia

1,0 mOdległość obiektu

Sp2 – Sp1 = 11,7 –  |-0,6| = 12,3 st.C. Duża różnica 

temperatur pomiędzy ścianą a drzwiczkami do 

wodomierza. Zbyt duże wychłodzenie pionu 

kanalizacyjnego przy niższej zewn. temp. może 

spowodować zamarznięcie wody w przewodach. Tu 

występuje oszronienie.

Opis

Pion kanalizacyjny-dostęp do wodomierza.
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Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2003-07-01 13:57:50Data obrazu

12_IR_awaria rury cwu w 

ścianie.jpg

Nazwa obrazu

0,96Emisyjność

24,0 °CTemperatura 

otoczenia

1,0 mOdległość obiektu

Awaria rury z c.o. wystąpiła w kolanku (nieprawidłowo 

zgrzanego z rurą) pod izolowaną posadzką w łacience.

Opis

Awaria rury cwu w ścianie.
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Raport z badania

Data raportu 2012-09-21

Firma Andrzej Warchoł 

certyfikacja energetyczna

Klient Zdjęcia od różnych 

klientów

Adres ul. Rydygiera 8/1, 44-100 

Gliwice

Adres siedziby  

Osoba wykonująca 

badanie termowizyjne

Andrzej Warchoł, upr. 

1164/ISA/09

Osoba kontaktowa  z

Parametry obrazu i obiektu Komentarze tekstowe

Flir i60Model kamery

2005-01-01 00:08:05Data obrazu

13_IR_ułożenie wełny 

mineralnej w scianie.jpg

Nazwa obrazu

0,92Emisyjność

20,0 °CTemperatura 

otoczenia

1,5 mOdległość obiektu

Źle wykonana izolacja cieplna. Temperatury Sp1, Sp2, 

Sp3, Sp4, Sp5, Sp6 i Sp7 wyznaczają obszar 

zagrożony powstawaniem wilgoci na ścianie.

Opis

Ułożenie wełny mineralnej w scianie.
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