
Alexander
Πληκτρολογημένο κείμενο

Alexander
Πληκτρολογημένο κείμενο

Alexander
Πληκτρολογημένο κείμενο
Θερμογράφηση κτιρίουΈλεγχος επιφανειακής συμπύκνωσηςυδρατμών.

Alexander
Πληκτρολογημένο κείμενο
Πετράκης Αντώνης

Alexander
Πληκτρολογημένο κείμενο

Alexander
Πληκτρολογημένο κείμενο
Πύλου 31,Φιλαδέλφεια (Αθήνα)



ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

19/2/2013Measuring Date:

Αθήνα

Πύλου 31, Φιλαδέλφεια

Measuring Site:

This examination was carried out according to EN 13187 using a thermal
imager.

Task

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ 5

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
(ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΜΠ)
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ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

File:

274_North_Out(2).bmt 19/2/2013

Measuring Time:

9:30:44 μμ

15,0Refl. temp. [°C]:

0,95Emissivity:

Picture parameters:

Date:

Picture markings:

RemarksRefl. temp. [°C]Emiss.Temp. [°C]Measurement Objects

-15,00,9510,3Measure point 1

-15,00,9510,5Measure point 2

-15,00,9511,3Measure point 3

-15,00,9510,8Measure point 4

-15,00,9510,9Measure point 5

-15,00,95-Termperature Correction 1

-15,00,9510,0Hot spot 1

Στη θερμογράφηση της εξωτερικής βόρειας πλευράς του διαμερίσματος φαίνεται η απεικόνιση των
εξωτερικών επιφανειακών θερμοκρασιών του τοίχου με τη βοήθεια ισοθερμικών καμπύλων - χρωμάτων.
Η επιφάνεια του ανοίγματος (πλαίσιο με πράσινο χρώμα) εμφανίζει έντονες απώλειες θερμότητας προς το
εξωτερικό περιβάλλον, λόγω του ότι πρόκειται για κούφωμα κατασκευής αλουμινίου παλιάς γενιάς (πλαισίων
μη θερμοδιακοπτόμενων).
Επίσης σημαντικές θερμογέφυρες εντοπίζονται στις περιοχές άνω και κάτω του ανοίγματος, λόγω
ανεπαρκούς θερμομόνωσης (σημεία Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5).
Οι υπόλοιπες περιοχές (στο μαύρο πλαίσιο της εικόνας) τοιχοποιίας και σκυροδέματος (φέροντος
οργανισμού) εμφανίζουν περίπου ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών (με μικρές διαφορές), λόγω της
ανεπαρκούς θερμομόνωσης των δομικών στοιχείων.

Remarks:
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ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

File:

287_N-E_In (2).bmt 19/2/2013

Measuring Time:

10:34:24 μμ

18,0Refl. temp. [°C]:

0,93Emissivity:

Picture parameters:

Date:

Picture markings:

RemarksRefl. temp. [°C]Emiss.Temp. [°C]Measurement Objects

-18,00,9314,3Measure point 1

-18,00,9314,6Measure point 2

-18,00,9317,9Hot spot 1

-18,00,9316,6Hot spot 2

Στη βόρειο-ανατολική γωνία του διαμερίσματος (περιοχή της κολώνας οπλισμένου σκυροδέματος, σημεία
Μ1, Μ2), εμφανίζονται οι χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες, πιθανώς λόγω μη ύπαρξης
θερμομονωτικού υλικού, αλλά και εξαιτίας της γεωμετρίας της κατασκευής.
Κατά τη μέτρηση του συντελεστή θερμοπερατότητας U της περιοχής του σκυροδέματος (κολώνας- περιοχή
έλλειψης ΗS2), με τη βοήθεια του μετρητή θερμοπερατότητας, διαπιστώθηκαν αρκετά υψηλές τιμές (U = 2,5
W/m2K), που δηλώνει ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου θερμομονωτική προστασία στις περιοχές των
κολωνών (σκυροδέματος).
Επίσης, κατά τη μέτρηση του ίδιου συντελεστή U της εξωτερικής τοιχοποιίας (μπατικής οπτοπλινθοδομής-
περιοχή μαύρου πλαισίου HS1), διαπιστώθηκαν τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας U = 1,35 W/m2K,
το οποίο δηλώνει ότι η θερμομονωτική προστασία της τοιχοποιίας είναι ανεπαρκής (σύμφωνα με τον
κανονισμό θερμομόνωσης κτιρίων της εποχής που έγινε η ανακατασκευή του κτίσματος).

Remarks:
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ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

File:

277-N-E_Humidity (2).bmt 19/2/2013

Measuring Time:

9:55:40 μμ

18,0Refl. temp. [°C]:

0,93Emissivity:

Picture parameters:

Date:

Picture markings:

RemarksRefl. temp. [°C]Emiss.Humidity
[%rH]

Measurement Objects

-18,00,9398,2Cold spot 1

Λόγω της ανεπαρκούς θερμομονωτικής προστασίας του κτιρίου, και της υψηλής σχετικής υγρασίας στο
εσωτερικό του διαμερίσματος (ώρα 20:55, θερμοκρασία υπνοδωματίου 20,40 oC Σχετ.Υγρασία: 72%, σημείο
δρόσου Dp=15,2 ο C), όπως προέκυψε από τους παραπάνω ελέγχους, υπάρχει κίνδυνος επιφανειακής
συμπύκνωσης υδρατμών στις "κρύες" (χαμηλής θερμοκρασίας) εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων.
Όπως φαίνεται στη θερμογράφηση (απεικόνιση % της σχετικής υγρασίας, σημαντικός κίνδυνος
εμφάνισης υγρασίας (και μετέπειτα μούχλας), υπάρχει στις γωνίες του κτιρίου και στις περιοχές των κολωνών
(περιοχή έλλειψης μπλε χρώματος CS1), οι οποίες εμφανίζουν και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, καθώς και
στις περιοχές των κουφωμάτων αλουμινίου.

Remarks:

Review:

Έλεγχος Υφιστάμενης Κατάστασης - Διεξαγωγή μετρήσεων
Στο διαμέρισμα που βρίσκεται στην περιοχή της Φιλαδέλφειας / Αθήνας έγινε θερμογραφικός έλεγχος στις 
19/2/12 (20:00-22:00).
Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ήταν: α) θερμοκάμερα υπέρυθρης 
ακτινοβολίας β) μετρητής θερμοπερατότητας.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Στο κτίριο - διαμέρισμα λόγω της ανεπαρκούς θερμομονωτικής προστασίας του, και της υψηλής σχετικής 
υγρασίας στο εσωτερικό του, δεν υπάρχει θερμική άνεση και εμφανίζονται επιφανειακές συμπυκνώσεις 
υδρατμών (ύπαρξη μούχλας) στις πιο "κρύες" περιοχές του (χαμηλότερης θερμοκρασίας).

Αντιμετώπιση προβλημάτων - Προτάσεις:
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, προτείνεται η κατασκευή αναδρομικής θερμομονωτικής 
προστασίας (θερμοπρόσοψης) στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου-διαμερίσματος 
(κολώνες-δοκάρια-τοιχοποιίες), ώστε να καλύπτονται οι σημερινές απαιτήσεις του Κανονισμού Θερμομόνωσης 
(ΚΕΝΑΚ), καθώς και η αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέας γενιάς κουφώματα αλουμινίου 
(θερμοδιακοπτόμενων πλαισίων και ενεργειακών υαλοπινάκων).
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ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

21/2/2013 ,

(ΚΕΝΑΚ), καθώς και η αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέας γενιάς κουφώματα αλουμινίου 
(θερμοδιακοπτόμενων πλαισίων και ενεργειακών υαλοπινάκων).

Στην περίπτωση όπου αντικατασταθούν μόνο τα υφιστάμενα κουφώματα του κτιρίου με νέα σύγχρονα, αντί 
της συνολικής αντιπετώπισης ενεργειακής αναβάθμισης του διαμερίσματος που θα περιελάμβανε και την 
παράλληλη κατασκευή της νέας θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψης), μπορεί να μειωθούν ώς ένα βαθμό οι 
απώλειες θερμότητας του κτιρίου, αλλά το πρόβλημα της επιφανειακής συμπύκνωσης υδρατμών (εμφάνισης 
μούχλας) στους τοίχους θα παραμείνει και πιθανώς να γίνει πιο έντονο λόγω της βελτίωσης της 
αεροστεγανότητας των κουφωμάτων.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες κατασκευής της νέας θερμομονωτικής στρώσης, καθώς και η αντικατάσταση των 
κουφωμάτων με νέα σύγχρονα, δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης "Εξ' οικονόμηση κατ' 
οίκον" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής, με ποσοστό επιχορήγησης έως 70%.
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