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Wykorzystanie badań termowizyjnych  
do diagnostyki cieplnej hali pływalni

PIOTR CIUMAN

Na etapie projektowania systemu wentylacji hali pływalni trudno jest z pełnym przekonaniem przewidzieć, jakie 
warunki cieplno-wilgotnościowe będą panowały w zrealizowanym obiekcie oraz jaki będzie wpływ wentylacji na 
jego rzeczywistą charakterystykę energetyczną. Często dopiero w trakcie eksploatacji hal pływalni następuje pełna 
ocena poprawności ich działania. Pomocne w tym mogą być różne metody badawcze: eksperymentalne, analitycz-
ne i symulacyjne, z wykorzystaniem inżynierskich programów komputerowych lub obliczeń numerycznych CFD. 
W niniejszym artykule przedstawiono badania termowizyjne przeprowadzone w rzeczywistej hali pływalni, które 
stanowią część badań eksperymentalnych wykonanych w tym obiekcie na potrzeby oceny warunków cieplno-wil-
gotnościowych i przepływowych oraz dostarczających danych do przeprowadzenia analiz i symulacji numerycz-
nych CFD i ich walidacji. Wyniki badań wykonanych innymi metodami pomiarowymi przedstawiono w artykule [3].
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Wprowadzenie

Termowizja jest metodą badawczą 
polegającą na zdalnej i bezdotykowej 
ocenie rozkładu temperatury na 
powierzchni danego ciała. Polega ona na 
detekcji, rejestracji, przetwarzaniu i zapi-
sie niewidzialnego rozkładu promienio-
wania podczerwonego emitowanego 
przez każde ciało, którego temperatura 
jest wyższa od zera bezwzględnego 
i przekształceniu tego promieniowania na 
światło widzialne. W wyniku wizualizacji 
zmierzonego promieniowania otrzymuje 
się obraz termalny, odwzorowujący roz-
kład temperatury powierzchni badanego 
obiektu. 

Wyniki badań termowizyjnych mogą 
być wykorzystane wszędzie tam, gdzie na 
podstawie wizualizacji, rejestracji i inter-
pretacji rozkładu temperatury badanych 
powierzchni można w sposób bezinwa-
zyjny diagnozować urządzenia lub obiek-

ty, np. wykrywać nieprawidłowości w ich 
działaniu, oceniać stan techniczny 
poszczególnych elementów przed remon-
tem lub oceniać jakość wykonanej napra-
wy remontowej.

Techniki termografii i termowizji są 
obecnie stosowane prawie we wszystkich 
dziedzinach badań i pomiarów z zakresu 
tzw. metod nieniszczących (TNDT – ther-
mographic nondestructive testing). Oprócz 
wielu zastosowań wojskowych i nauko-
wych, są one powszechnie wykorzystywa-
ne w medycynie, przemyśle, elektroener-
getyce, budownictwie, ciepłownictwie 
i gazownictwie. Inne ważne zastosowania 
dotyczą ratownictwa, ekologii i hydro-
-meteorologii, a nawet w poszukiwaniach 
geologicznych i badaniach kosmosu. 
W związku z ostatnimi wydarzeniami na 
świecie, badania termowizyjne służą rów-
nież do wykrywania osób chorych na 
COVID-19, przebywających w przestrze-
ni publicznej.

W zagadnieniach związanych z fizy-
ką cieplną budowli przydatna jest znajo-
mość rozkładu temperatury w przekroju 
i na powierzchniach przegród budowla-
nych do ich diagnostyki cieplnej, badania 
stanu izolacji termicznej i nieszczelności 
w przegrodach oraz lokalizacji niepożą-
danej infiltracji powietrza [9, 12, 17]. 
Powszechne zastosowanie badań termo-
wizyjnych w budownictwie obejmuje rów-
nież systemy i instalacje stanowiące tech-
niczne wyposażenie budynków. Znajo-
mość rozkładu temperatury może być 
bowiem wykorzystana do oceny stanu 
izolacji termicznej przewodów i prawidło-
wości działania instalacji centralnego 
ogrzewania (zapowietrzenie, nieszczel-
ność, zanieczyszczenie i rozregulowanie 
hydrauliczne) oraz wykrywania awarii 
instalacji wewnętrznych [18]. Wyniki 
badań termowizyjnych mogą również słu-
żyć do walidacji modelu numerycznego. 
Przykładowo, w pracy [19], przy zastoso-

Dr inż. Piotr Ciuman – https//orcid.org/ 0000-0002-2691-1588, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Politechnika 
Śląska, Gliwice. Adres do korespondencji: piotr.ciuman@polsl.pl

 5/2020 www.informacjainstal.com.pl

 I nstalacje basenowe

DOI 10.36119/15.2020.5.4



23www.informacjainstal.com.pl 5/2020

In
st

al
ac

je
 b

as
en

ow
e

waniu termografii zweryfikowano nume-
ryczny model wymiany ciepła przez prze-
grody z elementami instalacji centralnego 
ogrzewania. Zastosowanie badań termo-
wizyjnych obejmuje również systemy wen-
tylacyjne i klimatyzacyjne. Przykładowo, 
wykorzystano je do oceny przepływu 
powietrza z nawiewnika wentylacji indy-
widualnej na podstawie określenia rozkła-
du temperatury w osi pionowej strugi 
powietrza nawiewanego [1] oraz do okre-
ślania zasięgu strumienia powietrza 
nawiewanego do pomieszczenia na pod-
stawie rozkładu temperatury strumienia 
w całym jego przekroju podłużnym oraz 
kierunku rozchodzenia się powietrza 
nawiewanego [7], a także do badania 
kurtyn powietrznych za pomocą wizuali-
zacji oraz rejestrowania przepływu powie-
trza w strefie największego oddziaływania 
strugi powietrza nawiewanego [11]. 
Pomiar termowizyjny stanowił w tych przy-
padkach alternatywną metodę badań, 
które przy wykonywaniu tradycyjnych 
badań eksperymentalnych wymagałyby 
pomiaru prędkości i temperatury powie-
trza w wielu punktach pomiarowych, przy 
zastosowaniu dużej liczby czujników, co 
wydłuża czas pomiarów i może być w nie-
których przypadkach technicznie niewyko-
nalne. Na uwagę zasługuje również praca 
[13], w której badania termowizyjne 
zastosowano do sprawdzenia warunków 
cieplno-wilgotnościowych w rzeczywistej, 
wentylowanej hali krytego lodowiska, 
z uwzględnieniem możliwości wykroplenia 
wilgoci na wewnętrznej powierzchni ścian 
zewnętrznych i stropu.

 W zakresie zainteresowań nauko-
wych autora niniejszej publikacji znalazły 
się zagadnienia związane z modelowa-
niem rozdziału powietrza wentylacyjnego 
w rzeczywistej hali pływalni. [2]. Do wyko-
nania badań wentylacji tej hali, obejmują-
cych m.in. ocenę mikroklimatu i zużycia 
energii, konieczne było przeprowadzenie 
badań eksperymentalnych opisanych 
w pracy [3]. W celu zebrania danych do 
przeprowadzenia diagnostyki cieplnej hali 
pływalni oraz oceny występujących w niej 
warunków cieplno-wilgotnościowych 
i przepływowych, przeprowadzono 
dodatkowo badania z wykorzystaniem 
techniki termowizyjnej, które opisano 
w niniejszym artykule.

Pozyskane dane z badań eksperymen-
talnych (w tym termowizyjnych) zostały 
również wykorzystane jako warunki brze-
gowe do opracowania i walidacji modelu 
numerycznego obiektu, co pozwoliło na 
przeprowadzenie wielowariantowych 
badań wentylacji hali pływalni metodą 
symulacji numerycznych CFD, które zapre-

zentowano w pracach [2, 4, 6] oraz posłu-
żyło do wykonania analiz energetycznych 
procesów wentylacji w tej hali [5].

Obiekt badań

Badanym obiektem była rzeczywista 
hala szkolnej pływalni w Gliwicach, 
o wymiarach: długość 17,6 m, szerokość 
11,7 m, średnia wysokość 4,4 m. Ściana 
zewnętrzna hali od strony północno-
-zachodniej znajduje się w sąsiedztwie 
budynków wielorodzinnych starego typu, 
a ściana zewnętrzna południowo-zachod-
nia graniczy z boiskiem sportowym. Ścia-
ny zewnętrzne hali są zbudowane z cegły 
silikatowej, styropianu i cegły dziurawki. 
Ściana północno-zachodnia jest 
dodatkowo otynkowana od strony 
zewnętrznej. W ścianie południowo-
-zachodniej znajduje się sześć okien 
o wymiarach: długość 2,65 m oraz wyso-
kość 2,58 m. Są to okna z PCV z podwój-
nym przeszkleniem, wyposażone w rolety 
zewnętrzne sterowane drogą radiową. 
Przegrody wewnętrzne badanej hali pły-
walni stanowią: ściana północno-wschod-
nia, która graniczy z szatniami, ściana 
południowo-wschodnia, sąsiadująca 
z halą sportową, podłoga pływalni, pod 
którą znajduje się piwnica oraz strop, nad 
którym znajduje się nieogrzewane podda-
sze. Od czasu budowy obiektu przepro-
wadzono w nim częściową termomoderni-

zację, lecz brak jest dokładnych informacji 
w tym zakresie. Dostępna dokumentacja 
techniczna nie była zatem aktualna.

Hala pływalni wyposażona jest w sys-
tem centralnego ogrzewania, zasilany 
z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pod oknami 
w ścianie południowo-zachodniej usytu-
owanych jest sześć grzejników, a kolejne 
dwa grzejniki znajdują się przy ścianie 
północno-zachodniej.

Oświetlenie hali basenowej stanowi 
osiem lamp halogenowych zlokalizowa-
nych pod sufitem – po cztery przy ścia-
nach o dłuższych bokach.

Warunki cieplno-wilgotnościowe 
wewnątrz hali pływalni utrzymywane są 
za pomocą całkowicie powietrznego syste-
mu wentylacji mechanicznej. System ten 
działa w trybie pracy ciągłej, nawiewając 
przez całą dobę identyczny strumień 
powietrza wentylacyjnego. W hali pływal-
ni zastosowano system wentylacji miesza-
jącej z jednostronnym, podokiennym 
nawiewem powietrza. Dodatkowo zasto-
sowano nawiew sufitowy po przeciwnej 
stronie hali przy wyjściu z szatni. Wywie-
wanie powietrza następuje pod stropem 
pomieszczenia. 

Na rys. 1 przedstawiono widok wnę-
trza badanej hali pływalni. Zaznaczono 
na nim lokalizację nawiewników sufito-
wych (kratek nawiewnych), szczelin 
nawiewnych oraz wywiewników. Na rys. 
2 przedstawiono rozmieszczenie okien 

Rys. 1. 
Widok wnętrza badanej 
hali szkolnej pływalni 
[21]

Rys. 2. 
Rozmieszczenie okien oraz 
nawiewników sufitowych 
i szczelinowych  
w hali pływalni [2]



24  5/2020 www.informacjainstal.com.pl

 I 
O1-O6 w ścianie południowo-zachodniej 
oraz nawiewników sufitowych K1-K7 
i szczelin nawiewnych N1-N12.

Metodyka badań

Aby móc wykorzystać emisję promie-
niowania podczerwonego w badaniach 
rozkładu temperatury na powierzchni 
obiektów rzeczywistych należy wprowa-
dzić model o idealnych właściwościach 
promieniowania, tzw. ciało doskonale 
czarne o temperaturze T, które zgodnie 
z prawem Stefana-Boltzmana emituje ze 
swej powierzchni energię w postaci ciepła 
w ilości:
 E = σ T4  (1)

gdzie: E [W/m2] – moc promieniowania,  
σ – stała Stefana-Boltzmanna σ = 5,67.10-8 
W/(m2K4), T [K] – temperatura powierzchni.

Rzeczywiste obiekty mniej lub bardziej 
odbiegają od tego modelu i dlatego przy 
pomiarach termowizyjnych uwzględnia się 
tę odchyłkę przez wprowadzenie współ-
czynnika emisyjności ε badanej powierzch-
ni. Wzór (1) przyjmuje wówczas następu-
jącą postać:

   E = εσ T4 (2)

Emisyjność jest miarą intensywności 
promieniowania emitowanego z obiektu 
w stosunku do intensywności promienio-
wania emitowanego z ciała doskonale 
czarnego o tej samej temperaturze. Emi-
syjność dla ciała doskonale czarnego 
byłaby jednością, a dla ciał rzeczywistych 
zawiera się w zakresie 0 < ε < 1 i jest 
zależna przede wszystkim od rodzaju 
materiału, stanu i barwy oraz temperatury 
jego powierzchni, a także długości fali 
i kąta padania promieniowania. Przykła-
dowo, dla typowych materiałów budowla-
nych wynosi ona średnio ε = 0,7 – 0,95, 
a w odniesieniu do wypolerowanych 
powierzchni ze złota bądź innych metali 
szlachetnych jest ona najmniejsza (ε = 
0,02-0,06).

Badania termowizyjne w hali pływalni 
(rys. 1) zostały przeprowadzone w dniu 
25.02.2016 roku. W tym dniu wykony-
wano również następujące pomiary: 
parametrów powietrza zewnętrznego, 
temperatury i wilgotności względnej 
powietrza wewnątrz hali, temperatury 
i wilgotności względnej powietrza nawie-
wanego w przewodzie wentylacyjnym, 
strumienia nawiewanego na nawiewni-
kach oraz czerpni i wyrzutni, temperatury, 
wilgotności względnej oraz szybkości 
powietrza nad posadzką wokół niecki 
basenowej, temperatury, wilgotności 
względnej oraz szybkości powietrza nad 

lustrem wody oraz temperatury wody. 
Pomiary te wykonano przy zastosowaniu 
innych przyrządów pomiarowych i opisa-
no je w pracy [3]. 

Zakres badań termowizyjnych objął 
wyznaczenie rozkładu temperatury na 
wewnętrznych i zewnętrznych powierzch-
niach przegród obiektu, zbadanie ryzyka 
wykroplenia wilgoci na powierzchni okien 
oraz pośrednie ustalenie współczynników 
przenikania ciepła przegród zewnętrz-
nych. Wyniki tych badań były potrzebne 
do przeprowadzenia oceny warunków 
cieplno-wilgotnościowych oraz jako 
warunki brzegowe do symulacji nume-
rycznych i analiz energetycznych. 

Metodyka badań termowizyjnych
Pomiary przeprowadzono za pomocą 

kamer termowizyjnych FLIR i50 oraz Ther-
maCAM E45 (rys. 3). W tabeli 1 przedsta-
wiono podstawowe parametry zastosowa-
nych kamer termowizyjnych.

Pomiary termowizyjne przeprowadzo-
no zgodnie z wymaganiami normy [14]. 
Warunki, w których je przeprowadzono 
zestawiono w tabeli 2. Zgodnie z zalece-
niami normy wykonano je podczas dużego 
zachmurzenia nieboskłonu, przy praktycz-
nie bezwietrznej pogodzie, stałej tempera-
turze zewnętrznej i przy braku opadów 
atmosferycznych. Pomiary przeprowadzo-
no w godzinach od 7:00 do 8:30, zapew-
niając w ten sposób, że przez okres mini-

mum 12 godzin przed rozpoczęciem kon-
troli powierzchnie badanych przegród nie 
były wystawione na działanie promienio-
wania słonecznego, a temperatura 
zewnętrzna w tym czasie tylko nieznacznie 
różniła się od temperatury powietrza 
w trakcie pomiarów. Ponadto różnica 
temperatury wewnątrz i na zewnątrz hali 
pływalni była większa niż 15 K, co jest 
szczególnie ważne w termografii budyn-
ków. Spełnienie tego warunku jest bowiem 
konieczne do poprawnej interpretacji ter-
mogramów, ma zapewnić dostateczny 
kontrast termiczny i właściwą ocenę tempe-
ratury miejsc, w których mogą występować 
uszkodzenia izolacji cieplnej budynku.

Wyznaczenie rozkładu temperatury 
na powierzchniach badanych przegród 
budowlanych dokonano przy pomocy 
oprogramowania FLIR Tools [22], które 
umożliwia edycję termogramów i dostoso-
wanie ich do potrzeb użytkownika. Dla 
każdego wykonywanego termogramu 
zadawano następujące parametry: emisyj-
ność, temperaturę odbitą, odległość, tem-
peraturę powietrza, temperaturę zewnętrz-
nego układu optycznego, transmisję 
zewnętrznego układu optycznego i wilgot-
ność względną. Następnie przez zmianę 
palety kolorów oraz skali temperatur 
można było dostosować termogram do 
własnych potrzeb, czyli do tego zakresu, 
który wystąpił w badanym obszarze 
pomiarowym. Ponadto w badaniach moż-

Tab. 1. Parametry zastosowanych kamer termowizyjnych [22]
Kamera termowizyjna firmy FLIR i50 ThermaCam E45
Rozdzielczość detektora 140 x 140 pikseli 160 x 120 pikseli
Pole widzenia (FOV) 25° x 25° / 0,1 m 34° x 25° / 0,1 m
Zakres pomiaru temperatury -20°C ÷ 350°C -20°C ÷ 250°C
Dokładność pomiaru temperatury ±2°C lub ±2% odczytu ±2°C lub ±2% odczytu
Czułość termiczna <0,1°C przy 25°C 0,1°C przy 25°C

Zakres widma promieniowania 7,5 μm ÷ 13 μm 7,5 μm ÷ 13 μm

Tab. 2. Warunki wykonywania pomiarów termowizyjnych
Lp. Parametr Symbol Jednostka Wartość
1 Temperatura w pomieszczeniu Ti

oC 27,4
2 Temperatura zewnętrzna Te

oC 0,2
3 Prędkość wiatru v m/s 0,4
4 Wilgotność w pomieszczeniu φi % 56
5 Wilgotność zewnętrzna φi % 80

Rys. 3. 
Kamery termowizyjne 
zastosowane w bada-
niach: a) FLIR i50;  
b) ThermaCAM E45
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liwości wykroplenia wilgoci na powierzch-
ni okien w programie FLIR Tools wprowa-
dzono alarm punktu rosy. 

Metodyka określania współczynników 
przenikania ciepła przegród 
budowlanych

Do wyznaczenia współczynników 
przenikania ciepła przegród budowlanych 
przy wykorzystaniu pomiarów termowizyj-
nych zastosowano metodę opisaną 
w pracy [20]. W metodzie tej założono 
jednowymiarowy model ustalonego prze-
pływu ciepła przez przegrodę budowlaną, 
w którym występuje równość strumienia 
przenikającego przez przegrodę i stru-
mieni wnikającego z pomieszczenia do 
przegrody oraz odprowadzanego z prze-
grody do otoczenia, zgodnie z równa-
niem:

 q = U(Ti-Te) =ααi(Ti-Tw) =ααe(Tz-Te) (3)

gdzie: U [W/(m2.K)] – współczynnik prze-
nikania ciepła przez przegrodę budowla-
ną, αi, αe [W/(m2.K)] – współczynnik 
przejmowania ciepła odpowiednio: po 
wewnętrznej i zewnętrznej stronie prze-
grody, Ti, Te, Tw, Tz [oC lub K] – temperatu-
ra odpowiednio: w pomieszczeniu, oto-
czenia, wewnętrznej powierzchni przegro-
dy i zewnętrznej powierzchni przegrody.

W procesach wnikania ciepło przepły-
wa w drodze równoczesnej konwekcji 
i promieniowania, wobec tego współczyn-
niki przejmowania ciepła po stronie 
wewnętrznej αi i zewnętrznej αe są sumą 
współczynników przejmowania ciepła 
przez konwekcję i przez promieniowanie 
(radiację).

Współczynnik przejmowania ciepła 
przez promieniowanie po zewnętrznej 
stronie przegrody zewnętrznej uwzględnia 
temperaturę Tz i emisyjność α zewnętrznej 
powierzchni przegrody, temperaturę 
odniesienia Tr oraz stałą Stefana-Bolt-
zmanna σ = 5,67.10-8 W/(m2.K4) i może 
być opisany równaniem [20]:

 αr,e =α εσ(Tz + Tr)(Tz
2 + Tr

2) (4)

gdzie temperaturę wyrażono w K.
Występująca w równaniu temperatura 

odniesienia Tr zależy od warunków atmos-
ferycznych (temperatury powietrza oraz 
zachmurzenia) i nie jest to temperatura 
otoczenia w bliskiej odległości od budyn-
ku. W przypadku przeprowadzania 
badań termowizyjnych w otwartej prze-
strzeni, otoczenie obiektu stanowi prze-
strzeń nieboskłonu i powierzchni ziemi 
(ewentualnie z elementami zabudowy, 
zwykle o innej temperaturze). W pracy [8] 
przedstawiono metodę wyznaczania ekwi-
walentnej radiacyjnej temperatury otocze-

nia (odniesienia) na potrzeby wykonywa-
nia pomiarów termowizyjnych w otwartej 
przestrzeni oraz sposób pomiaru pozornej 
temperatury nieboskłonu, niezbędnej do 
jej wyznaczenia. W metodzie tej zanie-
dbuje się wpływ promieniowania powie-
trza atmosferycznego oraz pochłaniania 
w tym powietrzu promieniowania pocho-
dzącego od badanej powierzchni 
i powierzchni elementów otoczenia. 
W przypadku zastosowania kamery ter-
mowizyjnej, pomiary wykonywane są 
bowiem w niewielkich odległościach od 
przegrody budowlanej i do obiektywu 
kamery dochodzi radiacyjny strumień emi-
sji (zwany jasnością), złożony z emisji 
własnej badanej powierzchni oraz pro-
mieniowania otoczenia, odbijającego się 
od tej powierzchni. Wykresy zawarte 
w pracy [8] umożliwiają określenie ekwi-
walentnej temperatury otoczenia dla 
powierzchni o różnej orientacji geome-
trycznej w stosunku do nieboskłonu oraz 
powierzchni gruntu i są przydatne w dia-
gnostyce termowizyjnej budynku, w tym 
przegród budowlanych o różnym nachyle-
niu powierzchni do poziomu (np. dachu). 

 Współczynnik przejmowania ciepła 
przez promieniowanie po wewnętrznej 
stronie przegrody zewnętrznej uwzględnia 
przekazywanie przegrodzie ciepła na 
drodze promieniowania przez źródła cie-
pła takie jak: grzejniki czy przegrody 
o wyższej temperaturze. Natomiast ze 
względu na to, że wnętrze pomieszczenia 
nie jest ośrodkiem o nieskończenie dużych 
wymiarach i emisyjność powietrza uznaje 
się za równą zeru, więc nie zachodzi 
radiacyjna wymiana ciepła między powie-
trzem a przegrodą. Współczynnik przej-
mowania ciepła przez promieniowanie po 
wewnętrznej stronie przegrody zewnętrz-
nej uwzględnia temperaturę powietrza 
w pomieszczeniu Ti, temperaturę 
wewnętrznej powierzchni przegrody Tw 
oraz stałą Stefana-Boltzmanna σ i może 
być opisany równaniem [20]:

 αr,i =ασ(Ti + Tw)(Ti
2 + Tw

2) ≈ 4σTm
3 (5)

gdzie Tm oznacza średnią wartość tempe-
ratur Ti i Tw wyrażonych w K. 

Konwekcyjny strumień ciepła zależy 
od rodzaju ruchu powietrza (laminarnego 
lub turbulentnego) przy powierzchni prze-
grody budowlanej. W przypadku 
zewnętrznej powierzchni przegrody 
współczynnik konwekcyjny uwzględnia 
turbulentny ruch powietrza (konwekcję 
wymuszoną) i jest zależny od temperatury 
powietrza zewnętrznego Te, temperatury 
zewnętrznej powierzchni przegrody Tz 
oraz średniej prędkości powietrza poza 
warstwą przyścienną przegrody v∞ (z dala 

od budynku). Dla wymuszonego, turbu-
lentnego ruchu powietrza wokół budynku 
o temperaturze około 0oC (zalecanej 
w badaniach termowizyjnych w budow-
nictwie), konwekcyjny współczynnik przej-
mowania ciepła można obliczyć zależnie 
od wysokości ściany budynku, według 
wzorów [20]:
 – dla ściany o wysokości około 30 m

 αk,e  = 3,21v∞4/5 (6)

 – dla ściany o wysokości 5 - 7 m (np. dla 
budynków jednorodzinnych)

  αk,e  = 4,43v∞4/5 (7)

Konwekcyjny współczynnik przejmo-
wania ciepła po wewnętrznej stronie prze-
grody zewnętrznej uwzględnia laminarny 
lub turbulentny przepływ powietrza (kon-
wekcję swobodną) i jest zależny od tempe-
ratury powietrza w pomieszczeniu Ti oraz 
temperatury wewnętrznej powierzchni 
przegrody Tw. Współczynnik ten można 
obliczyć zależnie od wysokości przegrody, 
według wzorów [20]:
 – dla obiektów wysokich o wysokości > 

2,9 m (ruch turbulentny)

 αk,i  = 1,65(Ti - Tw)1/3 (8)

 – dla obiektów niskich o wysokości < 2,9 
m (ruch laminarny)

 αk,i  = 1,42(Ti - Tw)1/4 (9)

W pracy [20] podano wzory na okre-
ślenie gęstości strumienia ciepła oddawa-
nego przez przegrodę do otoczenia przy 
uwzględnieniu promieniowania i konwek-
cji wymuszonej:

 q =αεσ(Tz
4+Tr

4)+4,43v∞4/5(Tz-Te) (10)

oraz na określenie gęstości strumienia cie-
pła przejmowanego przez przegrodę 
z pomieszczenia przy uwzględnieniu pro-
mieniowania i konwekcji swobodnej: 

 q =αεσ(Ti
4+Tw

4)+1,65(Ti-Tw)4/3 (10)

We wzorach (10) i (11) zostały 
uwzględnione zastępczy współczynnik 
przejmowania ciepła przez promieniowa-
nie i konwekcyjny współczynnik przejmo-
wania ciepła po zewnętrznej i wewnętrz-
nej stronie przegrody budowlanej. 

Korzystając z równań (3), (10) i (11), 
można wyznaczyć wartości współczynni-
ka przenikania ciepła przegrody budow-
lanej U uwzględniającego konwekcję 
i promieniowanie według następujących 
wzorów:
 – przy wykorzystaniu parametrów 

zewnętrznych

 
U=

ε σ T - T +4,43v T - T

T - T
z
4

r
4

∞
4/5

z e

i e

 (11)
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 – przy wykorzystaniu parametrów 

wewnętrznych 

 
ε σ

U=
T - T +1,65 T - T

T - T
i
4

w
4

i e

4/3

i e

 (12)

Potrzebne temperatury występujące na 
wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni 
przegrody można określić przy zastosowa-
niu kamery termowizyjnej i na podstawie 
zależności (12) i (13) oszacować wartości 
współczynników przenikania ciepła. 

Z praktyki przeprowadzania pomia-
rów termowizyjnych wynika, że współ-
czynniki przenikania ciepła określone na 
podstawie wzorów (12) i (13) mogą się 
różnić, co jest spowodowane błędami 
pomiaru temperatury po obu stronach 
przegrody oraz występującym  
w rzeczywistości nieustalonym przepły-
wem ciepła w przegrodzie na skutek 
opóźnień transportowych, niejednorodnej 
struktury lub wielowarstwowej konstrukcji 
przegrody, nieciągłości izolacji oraz 
występowania mostków cieplnych. Ponad-
to szacowanie wartości współczynnika 
przejmowania ciepła z zewnętrznej 
powierzchni przegrody αe obarczone jest 
błędami wynikającymi głównie ze zmien-
nych warunków atmosferycznych oraz 
pominięcia wpływu promieniowania sło-
necznego, wilgotności i ciśnienia.

W związku z tym, metodyka określa-
nia współczynnika przenikania ciepła 
przegrody budowlanej oparta na pomia-
rach termowizyjnych, zaprezentowana 
w pracy [20], polega na wyznaczeniu 
wartości tego współczynnika jako średniej 
arytmetycznej ze współczynników określo-
nych dla parametrów wewnętrznych 
i zewnętrznych według wzorów (12) i (13). 

Wyniki pomiarów termowizyjnych

Celem badań eksperymentalnych 
przeprowadzonych w hali pływalni, w tym 
badań termowizyjnych, była identyfikacja 
warunków cieplno-wilgotnościowych 
panujących wewnątrz hali. Wyniki pomia-
rów wykorzystano do określenia współ-
czynników przenikania ciepła przegród 
zewnętrznych, a w przypadku okien zba-
dano również możliwość wykroplenia wil-
goci na ich wewnętrznej powierzchni.

Przy wykorzystaniu pomiarów termo-
wizyjnych temperatury na zewnętrznej 
i wewnętrznej powierzchniach przegród 
budowlanych obliczono wartości współ-
czynników przenikania ciepła na podsta-
wie wzorów (12) i (13), co było celowe ze 
względu na brak aktualnej dokumentacji 
budowlanej hali pływalni. Od czasu 
wybudowania hala pływalni była bowiem 
poddawana wyrywkowej termomoderni-

zacji, lecz brak jest danych na temat 
współczynników przenikania ciepła 
wymienionych okien i dokładnych infor-
macji dotyczących ocieplenia ścian 
zewnętrznych.

Wyniki badań termowizyjnych posłu-
żyły również do walidacji modelu nume-
rycznego, przez porównanie obliczonych 
i zmierzonych rozkładów temperatury na 
wewnętrznych powierzchniach przegród 
budowlanych [2, 4].

Rozkład temperatur na wewnętrznych 
powierzchniach przegród 
budowlanych

Pierwszą część badań termowizyjnych 
stanowiło zbadanie rozkładów temperatur 
na wewnętrznych powierzchniach prze-
gród budowlanych badanej hali pływalni, 
potrzebnych do pośredniego określenia 
współczynników przenikania ciepła ścian 
zewnętrznych i okien oraz walidacji mode-
lu numerycznego [2, 4].

Na rys. 4 przedstawiono termogram 
wewnętrznej powierzchni ściany zewnętrz-
nej północno-zachodniej. Wprowadzono 
na nim dwa obszary pomiarowe w celu 
ustalenia temperatury tej części przegrody, 
która nie była pod wpływem oddziaływania 
grzejników. Średnia temperatura wewnętrz-

nej powierzchni przegrody wyniosła 26,4oC.
Kolejny termogram (rys. 5) przedsta-

wia ścianę wewnętrzną północno-wschod-
nią, graniczącą z szatniami basenowymi. 
Wprowadzono jeden obszar pomiarowy 
obejmujący znaczną część ściany, z pomi-
nięciem rozgrzanych lamp oświetlenio-
wych. Średnia temperatura powierzchni 
przegrody wyniosła 27,8oC.

Na następnym termogramie (rys. 6) 
przedstawiono ścianę wewnętrzną połu-
dniowo-wschodnią graniczącą z halą gim-
nastyczną. Wprowadzono dwa obszary 
pomiarowe, znajdujące się poza wpływem 
rozgrzanych lamp oświetleniowych. Śred-
nia temperatura powierzchni ściany wynio-
sła 27oC.

Termogram wewnętrznej powierzchni 
ściany zewnętrznej południowo-zachodniej 
z oknami został przedstawiony na rys. 8b.

Wszystkie badane powierzchnie prze-
gród charakteryzowały się zbliżonym roz-
kładem temperatur, a wewnętrzne 
powierzchnie ścian zewnętrznych miały 
niższą temperaturę od temperatury 
powierzchni ścian wewnętrznych. Najniż-
szą temperaturę wynoszącą 24,9oC otrzy-
mano dla wewnętrznej powierzchni ściany 
zewnętrznej z oknami (poza obszarem 
oddziaływania grzejników temperatura 

Rys. 4. 
Termogram wewnętrznej powierzchni ściany zewnętrznej północno-zachodniej (po lewej) oraz zdjęcie 
przegrody (po prawej) [2]

Rys. 5. 
Termogram powierzchni ściany wewnętrznej północno-wschodniej (po lewej) oraz zdjęcie przegrody (po 
prawej) [2]
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powierzchni ściany wynosiła 23,9oC). Naj-
wyższą temperaturę 27,8oC otrzymano na 
ścianie wewnętrznej graniczącej z szatnia-
mi. W szatni panowała temperatura 
powietrza wewnętrznego porównywalna 
z temperaturą powietrza w hali pływalni.

Badanie możliwości wykroplenia 
wilgoci na powierzchni okien  
w hali pływalni

W halach pływalni, ze względu na 
duże zyski wilgoci, należy zapewnić takie 
warunki cieplno-wilgotnościowe, aby na 
wewnętrznych powierzchniach przegród 
budowlanych nie występowała kondesa-

cja pary wodnej. Zjawisko wykraplania 
wilgoci na zimnych powierzchniach pro-
wadzi bowiem do zaparowania okien, 
a długoterminowo – do osłabienia elemen-
tów konstrukcji budynku oraz rozwoju 
grzybów pleśniowych. 

Kolejnym celem badań termowizyj-
nych było więc określenie ryzyka wykro-
plenia wilgoci na wewnętrznej powierzch-
ni okien, znajdujących się w ścianie połu-
dniowo-zachodniej, gdyż były one naj-
zimniejszymi elementami budowlanymi. 
Przy panujących warunkach w hali pły-
walni: temperatura powietrza wewnętrz-
nego ti = 27,4oC, wilgotność względna 

powietrza wewnętrznego ϕi = 56%, odpo-
wiadająca im temperatura punktu rosy 
wynosiła tr = 17,9oC. Oznacza to, że przy 
temperaturze okna poniżej wartości 
17,9oC mogło wystąpić wykroplenie wil-
goci zawartej w powietrzu na jego 
wewnętrznej powierzchni.

Termogramy na rys. 7 przedstawiają 
rozkłady temperatury na wewnętrznej 
powierzchni wybranych dwóch okien O3 
i O5 (rys. 2). W celu wykrycia obszarów 
zagrożonych zawilgoceniem w programie 
FLIR Tools wprowadzono alarm punktu 
rosy (po prawej stronie rys. 7). Jest to 
obszar zaznaczony na termogramie kolo-
rem zielonym, którego temperatura jest 
niższa od 17,9oC. Na termogramach 
wykonanych dla wszystkich okien O1 – 
O6 wprowadzono obszary pomiarowe 
w celu określenia średniej temperatury 
okien. Średnie wartości temperatury mie-
ściły się w zakresie od 19,6oC do 25,3oC. 

Dla większości okien średnia tempera-
tura była zbliżona, wyjątkiem było okno 
O6, którego temperatura wyniosła 19,6oC. 
Powodem tego był wyłączony grzejnik 
znajdujący się bezpośrednio pod oknem 
oraz bliskie sąsiedztwo drugiej ściany 
zewnętrznej. W przypadku wszystkich 
pozostałych okien znajdował się przy nich 
włączony grzejnik, który wpływał na pod-
wyższenie temperatury okna, jak również 
obszar przegrody zewnętrznej. Średnie 
wartości temperatury powierzchni okien 
O1-O4 i O6 były wyższe od temperatury 
punktu rosy, w związku z czym nie wystę-
powało wykroplenie wilgoci na całej ich 
powierzchni. Jedynie w przypadku okna 
O5 (rys. 7b) wystąpiły obszary, których 
temperatura spadła poniżej temperatury 
punktu rosy i tym samym pojawiła się moż-
liwość zawilgocenia szyby i ramy okiennej.

Na podstawie zdjęć termowizyjnych 
stwierdzono, że zmierzona minimalna 
wartość temperatury powierzchni pięciu 
okien i innych zewnętrznych przegród 
budowlanych wynosiła 18,4oC i była wyż-
sza od temperatury punktu rosy. Oznacza 
to, że w warunkach pomiarowych nie 
występowało wykroplenie pary wodnej na 
ich powierzchni. 

Badania termowizyjne przeprowadzo-
no przy temperaturze powietrza zewnętrz-
nego te = 0,2oC, wobec tego dokonano 
również oceny ryzyka wykroplenia wilgoci 
na powierzchniach okien i przegród 
budowlanych przy temperaturze zewnętrz-
nej obliczeniowej w III strefie klimatycznej 
te = -20oC, zgodnie z normą [16]. Do 
przeliczenia temperatury powierzchni 
okien z wartości określonych pomiarowo 
na wartości odpowiadające warunkom 
obliczeniowym wykorzystano tzw. prawo 

Rys. 6. 
Termogram powierzchni ściany wewnętrznej południowo-wschodniej (po lewej) oraz zdjęcie przegrody (po 
prawej) [2]

Rys. 7. 
Termogramy powierzchni okien przed wprowadzaniem alarmu punktu rosy (po lewej) i po wprowadzeniu 
alarmu punktu rosy (po prawej): a) okno O3, na którym nie wystąpiło wykroplenie wilgoci, b) okno O5, 
na którym wystąpiły obszary wykroplenia wilgoci [2]
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spadku temperatury w przegrodzie 
budowlanej, które uwzględnia proporcjo-
nalną zależność pomiędzy spadkiem tem-
peratury a oporem cieplnym. Przy takich 
samych parametrach powietrza wewnętrz-
nego, minimalna temperatura wewnętrz-
nej powierzchni okna wynosiłaby wtedy 
11,5oC, w związku z czym wystąpiłoby 
ryzyko wykroplenia wilgoci na jego 
powierzchni. W przypadku pozostałych 
przegród budowlanych nie wystąpi wykro-
plenie wilgoci na ich powierzchni.

Obliczenia współczynników 
przenikania ciepła ścian zewnętrznych 
i okien w hali pływalni

Pomiary termowizyjne obejmujące roz-

kłady temperatur na wewnętrznych 
i zewnętrznych powierzchniach badanych 
przegród budowlanych zostały wykorzysta-
ne również w celu wyznaczenia współczyn-
ników przenikania ciepła tych przegród, 
których wartości były niezbędne do ustale-
nia warunków brzegowych do symulacji 
numerycznych. Obliczenia współczynni-
ków przenikania ciepła przeprowadzono 
dla dwóch ścian zewnętrznych: północno-
-zachodniej oraz południowo-zachodniej, 
jak również dla okna w ścianie południo-
wo-zachodniej. Termogramy powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej badanych prze-
gród przedstawiono na rys. 8.

Na rys. 8a przedstawiono termogramy 
zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 

ściany północno-zachodniej, a na rys. 8b 
termogramy zewnętrznej i wewnętrznej 
powierzchni ściany południowo-zachod-
niej. Po zewnętrznej stronie ściany południo-
wo-zachodniej obszar pomiarowy wyzna-
czono poniżej okna oraz po obu jego stro-
nach. Po wewnętrznej stronie obszar 
pomiarowy obejmował przegrodę po obu 
stronach okna, jak również ten obszar poni-
żej okna, który znajdował się pod najmniej-
szym oddziaływaniem grzejnika. Na rys. 8c 
przedstawiono termogram okna. Pominięto 
obszar obejmujący dolną część okna oklejo-
ną folią matującą, która mogłaby wpłynąć 
na otrzymane wyniki. W tab. 3 zestawiono 
średnie wartości temperatury po obu stro-
nach badanych przegród.

Tab. 3. Średnie wartości temperatury na 
zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach 
badanych przegród [2]

Badana przegroda

Średnia 
temperatura 
zewnętrznej 
powierzchni 
przegrody, 

oC

Średnia 
temperatura 
wewnętrznej 
powierzchni 
przegrody, 

oC
Ściana zewnętrzna 
północno-zachodnia 0,3 26,4

Ściana zewnętrzna 
południowo-zachodnia 1,7 24,9

Okno w ścianie  
południowo-zachodniej 2,8 22,5

Na podstawie średnich wartości tem-
peratury zewnętrznych i wewnętrznych 
powierzchni badanych przegród budow-
lanych określono współczynniki przenika-
nia ciepła tych przegród, które podano 
w tabeli 4. W tym celu zastosowano 
metodykę obliczeń współczynników prze-
nikania ciepła przegród budowlanych opi-
saną w rozdziale 3.2. 

Dodatkowo średnie wartości współ-
czynników przenikania ciepła porównano 
z wynikami obliczeń według normy [15], 
które wykonano na podstawie dostępnych 
danych w zakresie konstrukcji przegród 
budowlanych pozyskanych z częściowo 
nieaktualnej dokumentacji projektowej 
hali, a także z niepewnych informacji uzy-
skanych od służb technicznych na temat 
zakresu termomodernizacji obiektu. 

Wyniki tych obliczeń zestawiono 
w tabeli 5 i porównano z wartościami 
obliczonymi według wzorów (12) i (13) 
przy wykorzystaniu pomiarów termowizyj-
nych. Wartości współczynników dla obu 
ścian zewnętrznych są różne, gdyż ściana 
północno-zachodnia została docieplona 
w ramach modernizacji hali pływalni, 
natomiast konstrukcja ściany południowo-
-zachodniej nie uległa zmianie od czasów 
wybudowania hali w latach 70. ubiegłego 
wieku. Okna w hali pływalni zostały 
wymienione, ale nie była znana wartość 
ich współczynnika przenikania ciepła, 

Rys. 8. 
Termogramy powierzchni zewnętrznej (po lewej) i powierzchni wewnętrznej (po prawej): a) ściany 
zewnętrznej północno-zachodniej, b) ściany zewnętrznej południowo-zachodniej, c) okna w ścianie połu-
dniowo-zachodniej [2]



29www.informacjainstal.com.pl 5/2020

In
st

al
ac

je
 b

as
en

ow
e

zatem w tabeli 5 podano jedynie wartość 
uzyskaną na podstawie pomiarów termo-
wizyjnych. Można zauważyć, że wyniki 
otrzymane z pomiarów termowizyjnych 
były zbliżone do obliczonych na podsta-
wie projektu budowlanego i informacji 
o zakresie termomodernizacji obiektu. 
Oba jednak wyniki mogą być obarczone 
błędami, więc w warunkach brzegowych 
symulacji numerycznych [2, 4, 6] oraz 
analizach energetycznych procesów wen-
tylacji w tej hali [5] przyjęto średnie warto-
ści współczynników przenikania ciepła 
ścian zewnętrznych określone obiema 
metodami, a dla okien przyjęto wartości 
obliczone na podstawie pomiarów termo-
wizyjnych. 

Porównując wartości uzyskanych 
współczynników przenikania ciepła 
z wymaganymi od 1 stycznia 2017 r., 
zgodnie z rozporządzeniem [10], można 
zauważyć, że ich wartości przekraczają 
nieco wartości współczynników Umax. Dla 
ścian zewnętrznych przy temperaturze ti ≥ 
16oC maksymalna wymagana wartość 
współczynnika przenikania ciepła wynosi 
obecnie Umax = 0,22 W/(m2.K), co 
w przypadku ściany północno-zachodniej 
jest prawie spełnione, gdyż Uc = 0,223 
W/(m2.K), natomiast dla ściany południo-
wo-zachodniej wartość dopuszczalna 
została przekroczona, gdyż wynosi Uc = 
0,340 W/(m2.K). Wymagany współczyn-
nik przenikania ciepła okna nie powinien 
obecnie przekraczać wartości Umax = 1,1 
W/(m2.K), zatem wartość uzyskana dla 
badanych okien Uc = 1,522 W/(m2.K) 
przekracza wartość maksymalną. Wobec 

tego, pomimo wymiany okien w trakcie 
przeprowadzonej modernizacji obiektu, 
rzeczywiste współczynniki przenikania 
ciepła nie spełniają aktualnych wymagań 
odnośnie do wartości Umax. 

Wnioski

Przedstawione badania termowizyjne 
stanowiły część szerszych badań ekspery-
mentalnych parametrów stanu powietrza 
w hali pływalni, które przeprowadzono 
tradycyjnymi metodami pomiarowymi [3]. 
Okazały się one pomocne przy ocenie 
warunków cieplno-wilgotnościowych 
występujących wewnątrz badanej hali 
oraz umożliwiły określenie brakujących 
danych odnośnie do wartości współczyn-
ników przenikania ciepła przegród 
budowlanych. 

Badanie rozkładu temperatury 
wewnętrznych powierzchni przegród 
zewnętrznych hali pływalni za pomocą 
badań termowizyjnych dowiodło, że tem-
peratury (odpowiednio: 26,4oC na ścianie 
północno-zachodniej i 24,9oC na ścianie 
południowo-zachodniej) są znacznie wyż-
sze od temperatury punktu rosy powietrza 
w badanym obiekcie. Nie dochodzi więc 
do wykroplenia wilgoci zawartej w powie-
trzu na ich powierzchniach.

Badanie rozkładów temperatury na 
powierzchniach sześciu okien znajdują-
cych się w ścianie południowo-zachodniej, 
przy wykorzystaniu alarmu punktu rosy, 
dowiodło występowania na jednym 
z badanych okien niewielkiego obszaru, 
którego minimalna temperatura wynosiła 
12,1oC i była niższa od temperatury 
punktu rosy. Miejsce to jest więc narażone 
na wykroplenie wilgoci zawartej w powie-
trzu. W przypadku pięciu pozostałych 
okien określono temperaturę minimalną 
wynoszącą 18,4oC, zatem nie ma możli-
wości zawilgocenia szyb i ram okiennych.

Niebezpieczeństwo wykroplenia wil-
goci na wewnętrznych powierzchniach 
wszystkich okien może wystąpić przy niż-
szych temperaturach powietrza zewnętrz-

nego niż ta, w której dokonywano pomia-
rów termowizyjnych (np. w warunkach 
obliczeniowych). Wyeliminowanie tego 
zjawiska jest możliwe przez zwiększenie 
strumienia objętości powietrza nawiewane-
go do hali pływalni przez nawiewniki 
szczelinowe zlokalizowane pod oknami. 
Dzięki indukcji powietrza z wnętrza hali 
pływalni może nastąpić poprawa zasięgu 
strug nawiewanych, które skuteczniej 
zabezpieczą okna przed wykraplaniem się 
na nich wilgoci, co opisano w pracy [3].

Przy zastosowaniu badań termowizyj-
nych i metody obliczeń opisanej w roz-
dziale 3.2 możliwe jest określenie współ-
czynników przenikania ciepła przegród 
budowlanych, co jest szczególnie przydat-
ne przy wykonywaniu diagnostyki energe-
tycznej budynku w przypadku braku lub 
nieaktualnej dokumentacji budowlanej.
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