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Termowizyjna metoda pomiaru współczynnika 
przenikania przez przegrody budowlane 

jest coraz szerzej wykorzystywana w praktyce

prof. Bogusław Więcek
mgr inż. Robert Strąkowski
Instytut Elektroniki, Politechnika Łódzka

Problem oceny stanu izolacji bu-
dynków i ilościowe wyznaczanie 
wartości współczynnika przenika-
nia ciepła U nie jest łatwym zada-
niem. Istnieje kilka inżynierskich 
metod wyznaczania wartości U, są 
rekomendacje w normach, a mimo 
to błędy oceny stanu izolacji w bu-
downictwie są znaczne. 

Defi nicja współczynnika przenika-
nia ciepła U dla przegród budowla-
nych oraz zasady jego wyznaczania 
precyzuje norma PN-91/B-02020 
[1]. Według tej defi nicji jest to para-
metr, który zależy od oporów wni-
kania ciepła do przegrody, oporów 
przewodzenia w przegrodzie oraz 
od warunków odprowadzania cie-
pła do otoczenia.

)(= ap TTUq −
(1)

gdzie: Tp oznacza temperaturę 
w pomieszczeniu, a Ta – temperatu-
rę powietrza na zewnątrz, z dala od 
budynku.
Można oszacować wartość współ-
czynnika U na podstawie pomiarów 
temperatury dla ściany zewnętrznej 
i wewnętrznej. W tych przypadkach 
wymagana jest znajomość współ-
czynników przejmowania ciepła 
zarówno dla ściany zewnętrznej, 
jak i wewnętrznej αz, αw. Zakłada się 
przy tym jednowymiarowy prze-

pływ ciepła przez przegrodę i rów-
ność strumienia wpływającego do 
przegrody z pomieszczenia i od-
prowadzanego do otoczenia. Nie-
zgodność tych strumieni świadczy 
o błędach w pomiarze temperatury, 
niewłaściwym oszacowaniu współ-
czynników przenikania ciepła lub 
rozpływie ciepła w przegrodzie, 
co wynika np. z niejednorodności 
przegrody, wentylacji w przegro-
dach wielowarstwowych lub nie-
ciągłości izolacji cieplnej i obecności 
mostków termicznych. Biorąc pod 
uwagę możliwość wyznaczenia 
wartości współczynnika U przy po-
miarze temperatury po wewnętrznej 
i zewnętrznej powierzchni przegro-
dy, można przedstawić kilka rów-
noważnych zależności opisujących 
współczynnik U [2–5]
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gdzie: αw i αz to współczynniki 
wnikania i przejmowania ciepła 
przegrody na styku z otoczeniem, 
wewnątrz i na zewnątrz budynku; 
Tw i Tz – wartości temperatury po 

Ilościowe aspekty Ilościowe aspekty 
zastosowania termowizji zastosowania termowizji 
w budownictwiew budownictwie

stronie wewnętrznej i zewnętrznej 
przegrody.
Praktyka badań termowizyjnych 
obiektów budowlanych potwier-
dza, że oszacowanie wartości 
współczynnika αw jest dokładniej-
sze niż αz, co wynika głównie ze 
zmiennych warunków atmosferycz-
nych. W rozważaniach pominięto 
ponadto wpływ promieniowania 
słonecznego oraz wpływ na αz ta-
kich parametrów, jak wilgotność 
i ciśnienie, które niewątpliwie mogą 
zmienić wartość współczynnika 
przejmowania ciepła. 

Rezystancja termiczna 

przegrody budowlanej

Jak wspomniano wcześniej, współ-
 czynnik przenikania ciepła U uwzględ-
nia trzy zjawiska przekazywania 
ciepła przez przegrodę, tj. wnikanie, 
przewodzenie i odprowadzanie do 

Współczynnik przenikania ciepła 

 Rys. 1.   Rozkład temperatury w przegrodzie 
trójwarstwowej 
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 Tab. 1.   Przykładowe opory cieplne i współ-
czynniki przejmowania ciepła trój-
warstwowej przegrody budowlanej: 
d1 = 0,188 m, λ1 = 0,5 W/(m∙K), 
d2 = 0,10 m, λ2 = 0,04 W/(m∙K), 
d3 = 0,088 m, λ3 = 0,5 W/(m∙K), 
v = 5 m/s 

 Tab. 2.   Składowe oporu cieplnego przegrody budowlanej otrzymane z równania (6)

otoczenia. Przedstawione wyżej roz-
ważania pozwalają ocenić, jaki jest 
udział każdego z nich i identyfi kację 
słabego (w sensie znacznej wartości 
oporu cieplnego) ogniwa w łańcuchu 
trzech oporów termicznych, przez 
które ciepło ucieka do otoczenia.
Rozważmy strukturę wielowarstwo-
wą jak na rys. 1. Opór termiczny ma 
różne defi nicje, czasem odnosi się do 
jednostkowej powierzchni badane-
go obiektu, czasem dotyczy obszaru 
o określonej wielkości. W budow-
nictwie przyjmuje się ujednolicone 
opory termiczne wyznaczone dla 
jednostkowej powierzchni. Ogólnie 
rezystancję termiczną przegrody 
Rth w zależności od wewnętrznego 
współczynnika przejmowania cie-
pła przedstawia równanie 
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przy czym q jest strumieniem cie-
pła (a dokładnie mocy) w W/m2, 
przekazywanym do otoczenia przez 
przegrodę w warunkach ustalonego 
przepływu ciepła.

Rezystancja termiczna przegrody 
Rthp z rys. 1 jest funkcją parametrów 
cieplnych i rozmiarów przegrody 
i ma postać 
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gdzie: di, λi są grubością i przewod-
nością termiczną danej warstwy.

Analogicznie rezystancje termiczne 
na styku ośrodka i przegrody moż-
na przedstawić następująco 
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gdzie Rthw i Rthz oznaczają opory ter-
miczne na styku ściany wewnętrz-
nej i zewnętrznej z otoczeniem.

Ciepło przenika przez przegrodę 
oraz przez jej wewnętrzną i ze-

wnętrzną płaszczyznę tą samą po-
wierzchnią (model jednowymiaro-
wy). W takim przypadku rezystancje 
termiczne są połączone szeregowo 
(rys. 2) i sumują się
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gdzie Rthp jest oporem termicznym 
przegrody.

q
Tp Tw Tz Ta

Rthw Rthp Rthz

q
Tp Tw Tz Ta

Rthw Rthp Rthz

 Rys. 2.   Opory termiczne przegrody budow-
lanej i otoczenia 

Współczynnik przenikania ciepła 
U można ostatecznie wyrazić jako
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Zgodnie z oczekiwaniami najwięk-
szy udział w całkowitym oporze 
cieplnym ma przegroda, a naj-

Tp, ºC 23

Tw, ºC 21

Tz, ºC 0,7

Ta, ºC 0

αw, W/m2∙K 7,33

αz, W/m2∙K 20,23

Rthw, m2∙K/W 0,14

Rthp, m2∙K/W 3,06

Rthz, m
2∙K/W 0,05

mniejszy warstwa powietrza po 
zewnętrznej stronie budynku. Jest 
to zrozumiałe, ponieważ silne od-
prowadzanie ciepła do otoczenia na 
zewnątrz budynku wynika z wy-
muszonego chłodzenia konwekcyj-
nego. Wyznaczona wartość oporu 
cieplnego przegrody na podstawie 
pomiarów jej temperatury i otacza-
jącego ośrodka, przy założeniu ty-
powych wartości współczynników 
przenikania ciepła na krawędziach 
przegrody, może być zweryfi kowa-
na z danymi konstrukcyjnymi bu-
dynku według równania (6).
W przykładzie przedstawiono trój-
warstwową przegrodę budowlaną 
z rys. 1. Przyjęto następujące para-
metry warstw:

  d1 = 0,188 m, λ1 = 0,5 W/(m∙K) 
– cegła ceramiczna,
  d2 = 0,10 m, λ2 = 0,04 W/(m∙K) 

– styropian, 
  d3 = 0,088 m, λ3 = 0,5 W/(m∙K) 

– cegła ceramiczna. 

Wartości składowych oporu ciepl-
nego trójwarstwowej przegrody bu-
dowlanej zawarte są w tab. 2.
Biorąc jednak pod uwagę uprosz-
czony charakter oszacowania 
wartości współczynników przej-
mowania ciepła przez konwekcję 
i współczynnika emisyjności, moż-
na stwierdzić, że wartość rzeczy-
wista współczynnika U będzie nie 
mniejsza od wartości obliczonej. 
Przy założeniu jednowymiarowego 
przepływu ciepła przez przegrodę 
wartości strumieni ciepła i współ-
czynników U wyznaczone na 
podstawie równań (2) i (3) po obu 
stronach przegrody budowlanej 
powinny być jednakowe. W prak-
tyce mogą się różnić, co oznacza, że 
można wyznaczyć wartość średnią 
współczynnika U dla pomiarów na 
zewnątrz i wewnątrz budynku.

R
th1

R
th2

R
th3

R
thp

R
th

U

m2∙K/W m2∙K/W m2∙K/W m2∙K/W m2∙K/W W/m2∙K

0,38 2,50 0,18 3,06 3,25 0,31
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Termowizja w budownictwie jest 
stosowana także do wykrywania 
mostków termicznych. Często zada-
wane jest pytanie, czy i kiedy udział 
mostków termicznych jest znaczą-
cy w bilansie strat energii cieplnej 
w budownictwie? Rozważmy proste 
przykłady przedstawione na rys. 2 
i 3. Istnienie mostków termicznych 
można łatwo zlokalizować za pomo-
cą obrazu termowizyjnego zewnętrz-
nej ściany budynku. Mostki termicz-
ne bez wątpienia zwiększają straty 
energii, gdyż lokalna wartość tem-
peratury w określonych miejscach 
przegrody budowlanej jest większa. 
Wzrost wartości temperatury po-
woduje wzrost zarówno strumienia 
radiacyjnego, jak i konwekcyjnego, 
którymi ciepło ucieka do otoczenia.
Wzrost strumienia mocy wyrażo-
nego w W/m2 jeszcze o niczym nie 
świadczy. Ważna jest powierzchnia, 
przez którą mostek termiczny roz-
prasza ciepło do otoczenia i którą 

łatwo można oszacować z termo-
gramów (rys. 2 i 3). Załóżmy, że 
powierzchnia zajmowana przez 
wszystkie mostki termiczne wynosi 
około 5% całej powierzchni przegro-
dy, a temperatura przegrody na ze-
wnątrz budynku w miejscu mostka 
termicznego jest większa zaledwie 
o 1 ºC od dobrze izolowanej części 
budynku. W takim przypadku przy-
kładowy odział strumieni i mocy 
cieplnej przenikających przez prze-
grodę i mostek termiczny przedsta-
wiono w tab. 3. 
W praktyce istnieje wiele małych 
(w sensie powierzchni) mostków 
termicznych, których udział w cał-
kowitym bilansie strat ciepła może 
być pominięty. Należy jednak pa-
miętać, że mostki termiczne stano-

wią inne, duże zagrożenie badanego 
budynku. Mogą stanowić miejsce, 
gdzie będą przebiegać procesy erozji 
biologicznej i fi zykochemicznej. Ze 
względu na podwyższoną wartość 
temperatury mostka termicznego 
może tu zachodzić kondensacja pary 
wodnej, zawilgocenie, zagrzybienie 
i zmiany strukturalne przegrody 
(pęknięcia, wykruszenia itp.).

Efekty na krawędziach

W praktycznych badaniach termowi-
zyjnych budynków można zauważyć 
zmianę wartości lokalnego współ-
czynnika przenikania ciepła na wklę-
słych i wypukłych krawędziach kon-
strukcji. Jest to typowy i normalny 
z fi zycznego punktu widzenia efekt 
geometryczny. Na wklęsłej krawędzi 
zewnętrznej obserwuje się zwiększe-
nie wartości temperatury ze względu 
na większą powierzchnię przegrody 
na stronie wewnętrznej i mniejszą po 
stronie zewnętrznej – rys. 3. Odwrot-
na sytuacja ma miejsce dla krawędzi 
wypukłej. Wewnątrz budynku ka-
mera termowizyjna zarejestruje na 
krawędzi wklęsłej wyraźny spadek 
wartości temperatury – rys. 4. Ocena 
wartości współczynnika przenikania 
ciepła na krawędziach jest trudna 
i nie jest zalecana. Można próbować 
ocenić ciągłość izolacji w tych miej-
scach. Do tego celu należy wykorzy-
stać modele termiczne przegrody. 
Wyniki obliczeń przedstawią ocze-
kiwaną wartość spadku/wzrostu 
wartości temperatury na krawędzi 
w zależności od konstrukcji przegro-
dy, jej grubości i  warunków otocze-
nia. Zdecydowanie lepiej wykonać 
taką ocenę wewnątrz budynku ze 
względu na ustabilizowane warun-
ki wymiany ciepła. Jakościowo stan 
izolacji na krawędzi można oce-
nić przez analizę kształtu krzywej 
termicznej i jej zmian w różnych 

Mostki termiczne

 Rys. 2.   Rozkład temperatury w przegrodzie trójwarstwowej 

 Rys. 3.   Rozkład temperatury na ścianie budynku: a) jednorodzinnego – pionowy mostek wnikający z braku izola-
cji poprzecznej ściany działowej; b) wielorodzinnego – mostek termiczny stropu między kondygnacjami 

q
[W/m2]

qm

[W/m2]
S

[m2]
Sm

[m2]
P

[W]
Pm

[W]

14,66 30,4 95 5 1393 152

 Tab. 3.   Strumienie ciepła, powierzchnie oraz ciepło przenikające przez przegrodę, mostek 
termiczny ma wymiary zgodne z modelem w [3] 

a) b)
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punktach krawędzi. W przypadku 
ciągłej izolacji na krawędzi charak-
ter zmian temperatury powinien być 
zbliżony do krzywej ekspotencjalnej 
[6] i krzywa ta powinna być prawie 
taka sama dla niemal całej krawędzi 
z pominięciem obszarów przy pod-
łodze i sufi cie. 

Wyznaczanie wartości 

współczynnika 

przenikania ciepła U
Do wyznaczenia wartości współ-
czynnika przenikania ciepła U dla 
przegród budowlanych metodą 
termografi czną opracowano ar-
kusz kalkulacyjny. Zastosowano 
równania (1) i (2) do obliczenia 
współczynników przejmowania 
ciepła oraz strumieni ciepła od-
powiednio dla ściany wewnętrz-
nej i zewnętrznej. Dla przegrody 
termicznej, przez którą strumień 
ciepła przepływa jedynie w kie-
runku poprzecznym (model jed-
nowymiarowy, brak rozpływu cie-

pła w przegrodzie), współczynnik 
U według normy [3] zdefi niowany 
jest równaniem 

 
thzthpthw RRR

U
++

1=

(10)
gdzie: Rthz, Rthw, Rthp oznaczają opory 
termiczne ścian budynku zewnętrz-
nej i wewnętrznej oraz opór samej 
przegrody.
Ponieważ taki sam strumień q 
przenika przez wszystkie elemen-
ty przegrody i otoczenie wewnątrz 
i na zewnątrz przegrody, założono 
wyznaczanie wartości współczynni-
ka U po obu jej stronach i obliczenie 
wartości średniej
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 Rys. 4.   Wzrost temperatury na wklęsłej 

krawędzi budynku 

REKLAMA
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przy czym: Tp, Tw, Tz i Ta to wartości temperatury w po-
mieszczeniu, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie ścia-
ny oraz otoczenia.
Głównym problemem pomiarowym staje się więc wy-
znaczenie wartości całkowitego strumienia przenikania 
mocy przez przegrodę q. W praktyce pomiarowej można 
jego wartość oszacować na podstawie parametrów mode-
li termicznych dla ściany zewnętrznej i wewnętrznej, 
a uzyskane wyniki uśrednić (równanie 4). Opracowany 
pakiet do wyznaczania wartości współczynnika U zawie-
ra moduł szacowania strumienia ciepła zarówno po stro-
nie wewnętrznej, jak i zewnętrznej przegrody.

Termowizyjna metoda pomiaru współczynnika prze-
nikania przez przegrody budowlane jest w Polsce i na 
świecie coraz bardziej wykorzystywana w praktyce. 
Metoda ta daje niemal natychmiastowy wynik rozkładu 
wartości lokalnego współczynnika przejmowania cie-
pła na dużej powierzchni przegrody. Jest bezdotykowa, 
można za jej pomocą badać wyższe kondygnacje budyn-
ków, ale wymaga wiedzy i doświadczenia operatora 
w celu właściwej interpretacji uzyskanych wyników. 
Badania termowizyjne w budownictwie należy prowa-
dzić we właściwych warunkach środowiskowych:
  brak opadów,
  mała wilgotność powietrza,
  bezwietrzna pogoda,

  znaczna różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz 
budynku,
  brak nasłonecznienia (najlepiej przed świtem),
  z uwzględnieniem promieniowania podstawy 

chmur lub nieboskłonu. 
Należy podkreślić, że w badaniach ilościowych w budow-
nictwie zakładamy jednokierunkowy przepływ ciepła, co 
nie zawsze jest do spełnienia. Jeśli występują poprzecznie 
mostki termiczne i ciepło rozpływa się wewnątrz prze-
grody, to wyniki pomiarów mogą być błędne. Podczas 
badań termowizyjnych zalecana jest identyfi kacja emisyj-
ności przegrody budowlanej. Nie należy wykonywać po-
miarów metalowych lub szklanych elementów konstruk-
cyjnych budynku. Ze względu na nie do końca określone 
warunki oddawania ciepła do otoczenia na zewnątrz bu-
dynku zdecydowanie zaleca się pomiary wartości współ-
czynnika U wewnątrz. Wydaje się, że połączenie metody 
termowizyjnej ze stykową jest najlepszym rozwiązaniem. 
Stosowanie kamery termowizyjnej i miernika strumienia 
ciepła do punktowych pomiarów energetycznych może 
wpłynąć na zwiększenie dokładności wyznaczania war-
tości współczynnika U. 
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 Rys. 6.   Arkusz kalkulacyjny do wyznaczania wartości współczynnika 
przenikania ciepła U przez przegrody budowlane

 Rys. 5.   Spadek wartości temperatury na wklęsłej krawędzi przegrody 
wewnątrz budynku
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REKLAMA

GEOTECHNIKA KOMUNIKACYJNA

Joanna Bzówka, Anna Juzwa, Karolina Knapik, Katarzyna Stelmach

Wyd. 1, str. 463, oprawa miękka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.

Podręcznik opisuje badania pozwalające na odpowiednie rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych pod-

łoża. Zawiera informacje o tym, co musi znajdować się w dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inży-

nierskiej oraz podaje klasyfi kację gruntów według norm PN i EN-ISO. Autorki przedstawiły zachowanie się 

gruntów słabych, techniki wzmacniania i ulepszania podłoża gruntowego, metody obliczeniowe sprawdzają-

ce stateczność skarp i zboczy, sposoby prawidłowego odwodnienia podłoża gruntowego, zasady doboru ma-

teriałów do budowy nasypów, problemy projektowania i wykonawstwa specjalnych robót geotechnicznych.

TERMOWIZJA W PODCZERWIENI. PODSTAWY I ZASTOSOWANIA

Bogusław Więcek, Gilbert De Mey

Wyd. 1, str. 372, oprawa miękka, Wydawnictwo PAK, Warszawa 2011.

W książce czytelnik znajdzie zarówno podstawy fi zyczne termografi i (kompendium wiadomości o zjawiskach 

fi zycznych z dziedziny promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni, które powinien znać 

użytkownik kamery termowizyjnej), jak i techniki jej wykorzystania. Autorzy przedstawiają kamery termowi-

zyjne, przykładowe ich wykorzystanie, m.in. w budownictwie i różnych badaniach nieniszczących. Książka 

przeznaczona jest dla osób, które chcą pogłębić wiedzę teoretyczną z zakresu termowizji oraz inżynierów 

interesujących się najnowszymi metodami badań różnych obiektów. 

Literatura fachowa
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Działania związane z interpretacją nowych przepisów 
i wskazywaniem potrzebnych dalszych zmian powinny 
być podporządkowane dążeniu do pełnej zgodności 

stanu polskiego prawodawstwa z  Eurokodem 7.

mgr inż. Piotr Paprocki
Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.

dr hab. inż. Eugeniusz Koda
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

W odniesieniu do obowiązującego 
stanu prawnego, regulującego za-
sady dotyczące dokumentowania 
warunków geotechnicznych i pro-
jektowania geotechnicznego, należy 
przywołać przepisy dwóch ustaw: 
[1] oraz [2]. 
Zgodnie z aktualnym prawodaw-
stwem warunki geotechniczne na 
potrzeby procesu inwestycyjnego 
należy dokumentować, opracowu-
jąc geotechniczne warunki posa-
dowienia obiektów budowlanych 
(w formie opinii geotechnicznej, 
dokumentacji badań podłoża grun-
towego i projektu geotechnicznego) 
na bazie uregulowań prawnych wy-
nikających z ustawy [1] oraz jej aktu 
wykonawczego, jakim jest rozpo-
rządzenie [4]. W ujęciu przywoła-
nych aktów prawnych geotechnicz-
ne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych obejmują zarówno 
dokumentowanie budowy podłoża 
gruntowego na potrzeby budow-
nictwa, jak i projektowanie geotech-

niczne i stanowią część projektu 
budowlanego. Zapisy dotyczące 
konieczności określenia katego-
rii geotechnicznej oraz warunków 
i sposobu posadowienia obiektu 
budowlanego znajdują się również 
w § 11 ust. 2 pkt 4 [5]. Opracowanie 
geotechnicznych warunków posa-
dowienia nie wymaga posiadania 
przez sporządzającego potwierdzo-
nych kwalifi kacji zawodowych, za 
bezpieczeństwo budowli posado-
wionej w określonych warunkach 
geotechnicznych odpowiada nato-
miast projektant-konstruktor. 
Równocześnie, w określonych sytua-
cjach projektowych, badania doku-
mentujące warunki geotechniczne 
muszą być opracowane dodatkowo 
w formie dokumentacji geologicz-
no-inżynierskiej sporządzanej na 
podstawie przepisów ustawy [2] 
i aktów wykonawczych do tej usta-
wy [6], [7], [8], [9] i [10]. Szczegółowe 
zapisy pojawiające się przy precyzo-
waniu zakresu ww. dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej obligują 
jej wykonawcę do zamieszczenia 

Zmiany w procedurachZmiany w procedurach
ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych

w niej również elementów projekto-
wania geotechnicznego, np. charak-
terystyki obiektu, prognozy zmian 
warunków geotechnicznych mo-
gących wystąpić w czasie realizacji 
i po wykonaniu inwestycji, wskazań 
dotyczących sposobu posadowienia 
czy wpływu projektowanej inwe-
stycji na istniejące w sąsiedztwie 
obiekty budowlane. Niektóre z tych 
elementów mają charakter typowo 
techniczny i wymagają posiadania 
specjalistycznych kwalifi kacji in-
żynierskich. Opracowanie doku-
mentacji geologiczno-inżynierskiej 
wymaga posiadania stosownych 
uprawnień geologicznych, które na-
daje Minister Środowiska.
Takie ulokowanie geotechniki 
w systemie prawnym, które de 
facto dokumentowanie warunków 
geotechnicznych pozostawiło geo-
logom, natomiast projektowanie 
geotechniczne – konstruktorom (in-
żynierom budownictwa), wynika 
przede wszystkim z dotychczaso-
wego podejścia ustawodawcy w tym 
zakresie. Brak formalnoprawnego 

Aktualny stan prawny

Zmiany aktów prawnych regulujących zasady wykonywania badań geotechnicznych i geologicznych. 
W styczniu 2012 r. ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 
z późn. zm.) zastąpiła ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. [2]. W kwietniu 2012 r., w wyniku harmonizacji ustawodawstwa 
z postanowieniami przyjętych norm europejskich (Eurokod 7), zmieniono rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiek-
tów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839), zastępując je rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. [4]. W nawiązaniu 
do obowiązujących przepisów zwrócono uwagę na rolę poszczególnych grup zawodowych (geotechnicy, geolodzy, 
projektanci konstrukcji) w przygotowaniu danych dla określenia stanu i właściwości podłoża gruntowego obiektów 
budowlanych. 
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odzwierciedlenia zadań i roli geo-
technika w polskim systemie praw-
nym jest sprzeczny z praktyką (in-
żynierowie geotechnicy działają 
na rynku i nie jest to wcale mała 
grupa zawodowa) i rzeczywistymi 
potrzebami w zakresie prawidło-
wego przygotowania procesu inwe-
stycyjnego przez określenie ryzy-
ka związanego z posadowieniami 
i fundamentowaniem obiektów bu-
dowlanych, wzmacnianiem grun-
tów, wykorzystaniem gruntu jako 
materiału do budowy nasypów itp. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że pojęcie geotechniki do polskiej 
praktyki inżynierskiej, sankcjonując 
trend światowy, wprowadził ponad 
50 lat temu prof. Zenon Wiłun, wy-
dając książkę „Zarys geotechniki”. 
Niestety przez pół wieku nie sko-
rzystano z szansy właściwego i jed-
noznacznego opisania zagadnień 
geotechnicznych w jednym akcie 
prawnym, a działalność inżynierów 
geotechników nie doczekała się for-
malnoprawnego usankcjonowania. 
Stan ten trwa właściwie do dziś, 
a swoisty dualizm prawny (nakła-
danie się kompetencji dwóch ustaw 
w zakresie badań geotechnicznych) 
powoduje brak jednoznaczności 
i przejrzystości przepisów prawa 
w zakresie dokumentowania i pro-
jektowania geotechnicznego. 
Nadzieję na uporządkowanie tych 
zaległości przyniosło przystąpie-
nie Polski do Unii Europejskiej 
i przyjęcie przez Polskę deklaracji 
do stosowania norm europejskich, 
w tym przypadku Eurokodu 7 
(Projektowanie geotechniczne), co 
formalnie nastąpiło w 2010 r. Zgod-
nie z ideą Eurokodów ich przyjęcie 
powinno znaleźć odzwierciedle-
nie w systemach prawnych krajów 
członkowskich. W Polsce przyjęcie 
Eurokodu 7 spowodowało zmianę 
w kwietniu 2012 r. rozporządzenia 
dotyczącego oceny geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów 
budowlanych [4]. Krok ten należy 
przyjąć jako zapowiedź właściwe-
go kierunku zmian w postrzeganiu 
roli geotechników w procesie inwe-
stycyjnym, jednak nadal niespełnia-

jący w pełni postulatów środowiska 
geotechników i założeń norm [11] 
i [12], tzw. Eurokodu 7.

Badania geotechniczne 

w ustawie 

– Prawo budowlane

Ustawa [1] w art. 4 ust. 3 pkt 4, defi -
niując zawartość projektu budowla-
nego, wprowadza pojęcie geotech-
nicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych („geotech-
nicznych warunków posadawia-
nia”) jako integralnej (w zależności 
od potrzeb) części projektu architek-
toniczno-budowlanego. Szczegóło-
we zasady ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, zgodnie z art. 34 
ust. 6 pkt 2 ustawy [1], określone zo-
stały w rozporządzeniu [4].
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia 
[4] zakres czynności przy ustalaniu 
geotechnicznych warunków posa-
dawiania (w zależności od sytuacji 
projektowej) obejmuje:
  kwalifi kację obiektu budowla-

nego do odpowiedniej kategorii 
geotechnicznej;
  projektowanie odwodnień bu-

dowlanych, barier lub ekranów 
uszczelniających;
  ocenę przydatności gruntów na 

potrzeby wykonywania budow-
li ziemnych;
  określenie nośności, przemiesz-

czeń i ogólnej stateczności pod-
łoża gruntowego;
  ocenę stateczności zboczy, skarp 

wykopów i nasypów;
  ustalenie wzajemnych oddzia-
ływań obiektu budowlanego 
i podłoża gruntowego, obiektu 
budowlanego i wód grunto-
wych, obiektu budowlanego i są-
siadujących z nim innych obiek-
tów budowlanych na różnych 
etapach budowy i eksploatacji;
  wybór metody wzmacniania 

podłoża gruntowego i stabili-
zacji zboczy, skarp wykopów 
i nasypów;
  ocenę stopnia zanieczyszczenia 

podłoża gruntowego i dobór 
metody oczyszczenia gruntu.

Paragraf 3 ust. 3 rozporządzenia 
[4] określa formy przedstawienia 
geotechnicznych warunków posa-
dowienia, wprowadzając pojęcia: 
opinii geotechnicznej, dokumen-
tacji badań podłoża gruntowego 
i projektu geotechnicznego. Zarów-
no forma przedstawienia geotech-
nicznych warunków posadowienia, 
jak i zakres niezbędnych czynności 
dla ich określenia uzależnione są od 
kategorii geotechnicznej obiektu bu-
dowlanego (§ 3 ust. 2 i 4). 
Pojęcie kategorii geotechnicznej 
jest kluczowe w przedmiotowym 
rozporządzeniu [4]. Kategorię geo-
techniczną ustala się w zależności 
od stopnia skomplikowania wa-
runków gruntowych, konstrukcji 
obiektu budowlanego, wartości 
technicznej i zabytkowej obiek-
tu budowlanego oraz możliwości 
znaczącego oddziaływania obiektu 
na środowisko (§ 4 ust. 1). W § 4 
ust. 2 określone zostały warunki 
gruntowe w zależności od stopnia 
ich skomplikowania (proste, zło-
żone, skomplikowane), natomiast 
§ 4 ust. 3 rozporządzenia [4] okre-
śla zasady zaliczania obiektów bu-
dowlanych do pierwszej, drugiej 
i trzeciej kategorii geotechnicznej, 
z uwzględnieniem stopnia skom-
plikowania warunków gruntowych 
i pozostałych kryteriów.
W zależności od przyjętej katego-
rii geotechnicznej rozporządzenie 
[4] określa zakres niezbędnych ba-
dań geotechnicznych (§ 6). Wyniki 
badań geotechnicznych, zgodnie 
z uregulowaniami niniejszego roz-
porządzenia (§ 7), sporządza się 
w formie:
  opinii geotechnicznej (zdefi nio-

wanej w § 8 rozporządzenia) dla 
wszystkich kategorii geotech-
nicznych;
  dokumentacji badań podłoża 

gruntowego (zdefi niowanej 
w § 9 zgodnej z PN-EN 1997-2: 
2009) dla drugiej i trzeciej kate-
gorii geotechnicznej;
  projektu geotechnicznego 

(zdefiniowanego w § 10) dla 
drugiej i trzeciej kategorii 
geotechnicznej. 
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Ponadto w § 7 ust. 3 [4] dla obiek-
tów zaliczonych do drugiej katego-
rii geotechnicznej w złożonych wa-
runkach gruntowych oraz obiektów 
zaliczonych do trzeciej kategorii 
geotechnicznej ustawodawca okre-
ślił konieczność sporządzenia od-
rębnej dokumentacji geologiczno-
-inżynierskiej zgodnie z przepisa-
mi ustawy [2]. 
Istotne znaczenie dla dokumen-
towania warunków geotechnicz-
nych ma również doprecyzowanie 
w rozporządzeniu [4] defi nicji opi-
nii geotechnicznej, dokumentacji 
badań podłoża gruntowego i pro-
jektu geotechnicznego. Są to nowe 
pojęcia w polskim systemie praw-
nym, nawiązujące bezpośrednio do 
wymagań norm [11] i [12] obowią-
zujących od 2010 r. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, 
że pojęcia dokumentacji badań pod-
łoża i projektu geotechnicznego są 
również zdefi niowane odpowiednio 
w normie [12] i [11]. Defi nicje zawar-
tości dokumentacji i projektu poda-
ne w rozporządzeniu są zawężone 
w stosunku do defi nicji podanych 
ww. normach, a sposób sformuło-
wania § 9 i 10 rozporządzenia [4], 
określającego zawartość przedmio-
towych opracowań, nie wymaga ich 
pełnej zgodności z przywołanymi 
normami.
Zgodnie z § 8 [4] opinia geotechnicz-
na powinna ustalać przydatność 
gruntów na potrzeby budownictwa 
oraz wskazywać kategorię geotech-
niczną obiektu budowlanego. Nale-
ży przyjmować, że poza obiektami 
zaliczonymi do pierwszej kategorii 
geotechnicznej jest to opracowanie 
wstępne służące danymi wystarcza-
jącymi na etapie prowadzenia prac 
koncepcyjnych.
Dokumentacja badań podłoża 
gruntowego powinna zawierać 
metodykę, wyniki i interpretację 
wykonanych badań polowych i la-
boratoryjnych, model geologiczny 
podłoża i zestawienie wyprowa-
dzonych wartości parametrów geo-
technicznych dla wyodrębnionych 
warstw gruntowych (§ 9 rozporzą-
dzenia [4]).

W § 10 [4] określone zostały wy-
magania dla projektu geotech-
nicznego. Projekt geotechniczny 
powinien zawierać: obliczeniowe 
parametry geotechniczne i częścio-
we współczynniki bezpieczeństwa, 
obliczeniowy model (w prostych 
przypadkach przekrój geotechnicz-
ny) podłoża gruntowego, oblicze-
nia nośności i osiadań oraz ogólnej 
stateczności podłoża gruntowego, 
określenie oddziaływań od gruntu 
i wody gruntowej oraz sposób prze-
ciwdziałania, jak również określe-
nie potrzeby i zakresu prowadzenia 
monitoringu obiektu budowlanego.
Należy zauważyć, że w przypad-
ku dokumentacji badań podłoża 
gruntowego oraz projektu geotech-
nicznego ustawodawca podkreślił 
(poprzez przywołanie) potrzebę 
merytorycznej zgodności ww. opra-
cowań z zapisami norm [11] i [12]. 

Badania geotechniczne 

w ustawie – Prawo 

geologiczne i górnicze

Ustawa [2] w art. 88 pkt 1 defi niu-
je sposób przedstawienia wyników 
prac geologicznych (w analizowa-
nym przypadku stanowiących ba-

dania podłoża gruntowego obiek-
tów budowlanych, czyli badania 
geotechniczne) w formie dokumen-
tacji geologicznej. W pkt 2 art. 88 
[2] określa rodzaje dokumentacji 
geologicznej, spośród których wy-
mienia dokumentację geologiczno-
-inżynierską w celu określenia wa-
runków geologiczno-inżynierskich, 
którą zgodnie z art. 91 ww. ustawy 
sporządza się na potrzeby:
  zagospodarowania przestrzen-

nego,
  podziemnego bezzbiornikowe-

go magazynowania substancji 
lub podziemnego składowania 
odpadów,
  składowania odpadów na po-

wierzchni,
  posadawiania obiektów budow-

lanych.
Konieczność opracowania doku-
mentacji geologiczno-inżynierskiej 
dla trzech pierwszych przypadków 
jest oczywista z mocy [2]. W przy-
padku posadawiania obiektów 
budowlanych, ze względu na art. 
3 pkt 7 [2] (wyłączenie ustalania 
geotechnicznych warunków po-
sadowienia obiektów budowla-
nych z zakresu stosowalności ww. 
ustawy) i regulacje w tym zakresie 
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zawarte w rozporządzeniu [4], prze-
pisów ustawy [2] nie należy stosować 
dla obiektów budowlanych zaliczo-
nych do pierwszej kategorii geotech-
nicznej oraz drugiej kategorii geotech-
nicznej w przypadku występowania 
w podłożu prostych warunków grun-
towych, dla których nie wykonuje się 
robót geologicznych zdefi niowanych 
w art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy [2]. 
Kwestia wyłączenia ustalania geo-
technicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych 
z zakresu stosowalności ustawy [2] 
w zestawieniu z defi nicją roboty 
geologicznej, rozumianej jako wy-
konywanie (tylko w ramach prac 
geologicznych) czynności poniżej 
powierzchni terenu, dopuszcza 
prawną możliwość wykonywania 
wierceń, wkopów i sondowań na 
potrzeby dokumentowania warun-
ków geotechnicznych bez koniecz-
ności stosowania poniżej opisanych 
procedur administracyjnych wyni-
kających z przepisów ustawy [2] dla 
obiektów zaliczonych do pierwszej 
kategorii geotechnicznej oraz dru-
giej kategorii geotechnicznej w pro-
stych warunkach gruntowych.
Procedura sporządzania ww. doku-
mentacji geologiczno-inżynierskiej 
regulowana jest w dwóch aktach wy-
konawczych do ustawy [2], tj. w roz-
porządzeniu [6] oraz rozporządzeniu 
[7]. Powiązane z rozporządzeniami 
[6] i [7], w zakresie stwierdzenia 
kwalifi kacji osób wykonujących do-
kumentacje geologiczno-inżynier-
skie, jest rozporządzenie [8]. Przy 
sporządzaniu dokumentacji geolo-
giczno-inżynierskiej zastosowanie 
mają również przepisy dotyczące 
gromadzenia i korzystania z infor-
macji geologicznej, zawarte w rozpo-
rządzeniach [9] i [10]. 
Rozporządzenie [6] reguluje zasady 
opracowania projektu robót geolo-
gicznych, który następnie, w zależ-
ności od rodzaju i położenia teryto-
rialnego projektowanej inwestycji, 
zatwierdzany jest w drodze decyzji 
(art. 80 pkt 1 ustawy [2]) przez je-
den z trzech organów administracji 
geologicznej, tj. Starostę, Marszałka 
Województwa lub Ministra Środo-

wiska (art. 156 ust. 1 ustawy [2]). 
Do czasu zmiany ustawy [2], tj. do 
1 stycznia 2012 r., wykonywany był 
projekt prac geologicznych, przy 
czym zawartość merytoryczna obu 
dokumentów pozostaje praktycz-
nie bez większych zmian. Podsta-
wowym zadaniem projektu robót 
geologicznych jest zaplanowanie 
ilości, rodzajów przewidywanych 
badań polowych i laboratoryjnych 
oraz określenie formy dokumen-
tacji geologicznej, która zostanie 
sporządzona na podstawie wyni-
ków  badań i analiz zaplanowanych 
w ramach projektu robót geologicz-
nych. Należy dodać, że w przypad-
ku dokumentowania warunków 
budowy podłoża gruntowego dla 
posadawiania budowli (bądź in-
nych inwestycji, gdzie wymagana 
jest znajomość właściwości podłoża 
gruntowego) zaplanowany w pro-
jekcie robót geologicznych zakres 
badań terenowych i laboratoryjnych 
nie powinien być mniejszy od wy-
maganego przez normę [12]. Projekt 
robót geologicznych zgodnie z § 6 
rozporządzenia [6] podpisuje osoba 
posiadająca odpowiednie (w przy-
padku projektów robót geologicz-
nych na opracowanie dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej wymaga-
ne są uprawnienia geologiczne ka-
tegorii VI lub VII) kwalifi kacje do 
wykonywania prac geologicznych.
Decyzja właściwego organu admi-
nistracji geologicznej w sprawie 
zatwierdzenia projektu robót geo-
logicznych, zaopiniowana w trakcie 
trwania procedury administracyjnej 
przez organ administracji samo-
rządowej (art. 80 pkt 5 ustawy [2]), 
jest podstawą do wykonania zamie-
rzonych robót geologicznych. Po 
wykonaniu zaplanowanych badań 
polowych i laboratoryjnych oraz 
prac kameralnych sporządzana jest 
dokumentacja geologiczno-inży-
nierska. Zasady sporządzenia, za-
wartość merytoryczną i formę tej 
dokumentacji szczegółowo reguluje 
rozporządzenie [7], którego prze-
pisy bardzo precyzyjnie określają 
wymagania zarówno do części opi-
sowej, jak i grafi cznej dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej. Po spo-
rządzeniu dokumentacji geologicz-
no-inżynierskiej jest ona składana 
do zatwierdzenia przez właściwy or-
gan administracji geologicznej (art. 
93 pkt 2 ustawy [2]). Podobnie jak 
w przypadku projektu robót geolo-
gicznych, zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1d 
rozporządzenia [7], dokumentację 
musi sporządzić osoba posiadająca 
odpowiednie (w przypadku doku-
mentacji geologiczno-inżynierskich 
uprawnienia geologiczne kategorii 
VI lub VII) kwalifi kacje do wyko-
nywania prac geologicznych. Wąt-
pliwości może budzić wymagany 
zakres dokumentacji geologiczno-
-inżynierskiej, obejmujący również 
zagadnienia typowo budowlane, 
np. ocenę stanu technicznego obiek-
tów budowlanych zlokalizowanych 
w sąsiedztwie projektowanego obiektu 
budowlanego lub wskazania dotyczące 
sposobów posadowienia projektowanego 
obiektu budowlanego, w pierwszym 
przypadku jest to zagadnienie, 
które w praktyce budowlanej przy-
pisywane jest konstruktorom z du-
żym doświadczeniem, a w drugim 
przypadku – geotechnikom posia-
dającym wieloletnią praktykę inży-
nierską. 
W podsumowaniu informacji do-
tyczących wykonywania doku-
mentacji geologiczno-inżynierskich 
zawierających wyniki badań (roz-
poznania) geotechnicznych warto 
podkreślić, że proces sporządzenia 
dokumentacji (poza częścią mery-
toryczną) jest procedurą admini-
stracyjną, w toku której inwestor 
(a częściej wykonawca prac będący 
pełnomocnikiem inwestora) musi 
uzyskać dwie decyzje administra-
cyjne (zatwierdzającą projekt robót 
geologicznych i zatwierdzającą do-
kumentację geologiczno-inżynier-
ską). Czas niezbędny do przepro-
wadzenia tej procedury (bez czasu 
koniecznego na wykonanie zapro-
jektowanych badań polowych i la-
boratoryjnych oraz niezbędnych 
prac kameralnych) wynosi co naj-
mniej osiem tygodni (przy założe-
niu wykorzystania przez organ za-
twierdzający projekt i dokumentację 
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maksymalnego czasu dopuszczane-
go przez przepisy ustawy [3] – art. 
35 § 3). W przypadku inwestycji, dla 
których ustawodawca przewidział, 
jako organ pierwszej instancji Mi-
nistra Środowiska, projekty robót 
geologicznych i dokumentacje geo-
logiczno-inżynierskie, przed wyda-
niem stosownych decyzji, są opinio-
wane przez Komisję Dokumentacji 
Geologiczno-Inżynierskich przy Mi-
nistrze Środowiska. 
Należy ponadto pamiętać, że zgod-
nie z ustawą [2] oraz rozporzą-
dzeniem [7] dla niektórych zadań 
inwestycyjnych (odwodnienia bu-
dowlane otworami wiertniczymi, 
wykonywanie przedsięwzięć mo-
gących negatywnie oddziaływać 
na wody podziemne, podziemne 
magazynowanie substancji lub pod-
ziemne składowanie odpadów, skła-
dowanie odpadów na powierzchni), 
niezależnie od opracowań doku-
mentujących warunki geotech-
niczne i geologiczno-inżynierskie, 
dodatkowo wymagane jest sporzą-
dzenie odpowiedniej dokumentacji 
hydrogeologicznej dokumentującej 
warunki hydrogeologiczne. 

Można stwierdzić, że kierunek no-
welizacji przepisów w zakresie ba-
dań i oceny podłoża gruntowego 
na potrzeby realizacji obiektów bu-
dowlanych jest zgodny z przyjętymi 
przez nasz kraj normami europej-
skimi (Eurokod 7). W szczegółach 
nowe rozporządzenie [4], a zwłasz-

cza przepisy ustawy  [2] nadal nie 
spełniają w pełni postulatów środo-
wiska geotechników (wyrażonego 
w formie stanowiska Polskiego Ko-
mitetu Geotechniki w sprawie inter-
pretacji przepisów rozporządzenia 
[4]) i założeń normy [11] i [12] (Eu-
rokod 7). Pomimo zmian w przepi-
sach prawnych w dalszym ciągu nie 
są precyzyjnie określone zakresy 
i formy dokumentacji przedsta-
wiających geotechniczne warunki 
posadowienia oraz nie jest jedno-
znacznie sprecyzowana rola geo-
techników przy ich sporządzaniu 
i realizacji (nadzorowaniu) inwe-
stycji (budowy). Kolejnym manka-
mentem obecnego stanu prawnego 
jest nakładanie się kompetencji 
ustaw [1] i [2] w zakresie ustalania 
geotechnicznych warunków posa-
dowienia obiektów budowlanych 
w przypadku dokumentowania 
warunków dla obiektów drugiej 
(w złożonych i skomplikowanych 
warunkach gruntowych) i trzeciej 
kategorii geotechnicznej. Powoduje 
to obowiązek sporządzania dublu-
jących się dokumentacji (wg wyma-
gań rozporządzenia [4] i ustawy [2]). 
Dodatkowo zapisy rozporządzenia 
[7] stanowiącego akt wykonawczy 
ustawy [2] wymagają analizowania 
w dokumentacjach geologiczno-in-
żynierskich problemów z zakresu 
kompetencji  inżynierów budownic-
twa lub geotechników, w sytuacji 
gdy ich autorami są głównie geo-
lodzy posiadający wykształcenie 
przyrodnicze. 

W Prawie budowlanym powinno 
się znaleźć usankcjonowanie kwali-
fi kacji geotechnicznych, wymagają-
cych specjalistycznego przygotowa-
nia technicznego. Przy zmianach 
legislacyjnych związanych z wpro-
wadzeniem kwalifi kacji geotech-
nicznych powinny zostać uwzględ-
nione certyfi katy geotechniczne 
nadawane przez Polski Komitet 
Geotechniki. 
Problemy związane z nowym sta-
nem prawnym są przedmiotem 
dyskusji w środowisku geologów, 
geotechników i inżynierów budow-
nictwa. Wszystkie działania zwią-
zane z interpretacją nowych przepi-
sów i wskazywaniem potrzebnych 
dalszych zmian legislacyjnych 
powinny być podporządkowane 
dążeniu do pełnej zgodności stanu 
polskiego prawodawstwa z  Euro-
kodem 7. 

Wykaz aktów prawnych

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. 
Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).

2.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. 
– Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981).

3.  Obwieszczenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 9 października 
2000 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).

4.  Rozporządzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki 
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Jakie są najpopularniejsze obecnie obszary zastosowań kamer termowizyjnych w elektrowniach?

Energetyka zawodowa to pierwsze zastoso-
wanie komercyjnej kamery, jaką wyproduko-
wano na świecie w latach 60. zeszłego wieku. 

I ten stan się nie zmienił. Do dziś w elektrowniach 
kamery stosuje się w kilku podstawowych grupach:
  tory prądowe – niezależnie od napięcia, wszel-

kie niedociągnięcia związane z wadą materiału, 
korozją złącza, złym montażem czy nierówno-
miernym obciążeniem objawiają się anomalią 
temperaturową, więc kamera to widzi;
  izolacje – czy jest to kocioł, elektrofiltr, rurocią-

gi, budynki, kominy czy inne urządzenia, gdzie 
izolacje (wełna, styropian, wymurówka) są sto-

sowane, wszędzie tam kamera ma rację bytu, 
ponieważ pokazując rozkład temperatur na 
powierzchni wspomnianych obiektów pozwala 
operatorowi na analizę stanu izolacji i kosztów 
eksploatacji, a więc planowanie optymalnych 
w czasie okresów remontowych;

  mechanika – silniki, łożyska, pompy, kompresory, tur-
biny itd. – każda anomalia temperaturowa może być 
dowodem na złą pracę urządzenia; stąd zasadność 
zastosowania kamery, aby wykryć zagrożenie, zanim 
przerodzi się ono w awarię, pożar czy inny niezapo-
wiedziany, a więc najkosztowniejszy problem. 

Paweł Rutkowski
dyrektor 

autoryzowany dystrybutor Flir Systems

Czy kamery termowizyjne do wykrywania wycieków gazu znalazły już szersze praktyczne zastosowanie 

w budownictwie?

Nie, nie znalazły i na razie nie znajdą. Powody 
są dwa. Kamera do gazu to produkt, jaki stwo-
rzony został dla przemysłu petrochemiczne-

go w celu kontroli wycieków gazowych, a nie do 
kontroli izolacyjności budynków. Kamera ta jest inna 
niż najpopularniejsze na rynku. Jest znacznie czulsza, 
ale ma też chłodzony detektor, a co za tym idzie, jest 
znacznie droższa. 
Badania budynków z powodzeniem wykonuje się 
tańszymi kamerami z detektorami niechłodzonymi, 
więc nie spodziewamy się, aby urządzenia wyma-
gające chłodzenia mogły znaleźć szerokie zastoso-
wanie w budownictwie, chyba że technologia ta 

bardzo stanieje. Kiedyś, gdy na rynku istniały jedy-
nie drogie kamery chłodzone i niechłodzone (były 
w podobnej cenie), wyglądało to inaczej, ale 
nie dziś. Mikrobolometry (niechłodzone de-
tektory) wyparły kamery chłodzone z uwagi 
na cenę, praktycznie zerowe koszty serwisu 
i bardzo dobre jak na tego typu technologie 
parametry, wystarczające dla budownictwa.  

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 463).

5.  Rozporządzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budow-
lanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).

6.  Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowych wyma-
gań dotyczących projektów robót 
geologicznych, w tym robót, któ-

rych wykonywanie wymaga uzy-
skania koncesji (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 288, poz. 1696).

7.  Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 23 grudnia 2011 r. 
w sprawie dokumentacji hy-
drogeologicznej i dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 291, poz. 1714).

8.  Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 16 grudnia 2011 r. 
w sprawie kwalifi kacji w za-
kresie geologii (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 275, poz. 1629).

9.  Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 15 grudnia 2011 r. 

w sprawie gromadzenia i udo-
stępniania informacji geologicznej 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 16567).

10.  Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie korzystania z infor-
macji geologicznej za wynagro-
dzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, 
poz. 1724).

11.  PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: 
Projektowanie geotechniczne. 
Część 1: Zasady ogólne. 

12.  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: 
Projektowanie geotechniczne. 
Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego. 
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