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Audyt energetyczny
a termowizja
Audyt energetyczny to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji
przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania, a jego celem jest
zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych
i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny
obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji
mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna
opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku
oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.
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udyt energetyczny budynku po winien zawierać następujące
elementy:
inwentaryzację systemu grzewczego,
ocenę właściwości cieplnych budynku oraz
określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku,
ocenę opłacalności każdej z metod,
wskazanie, które z nich są optymalne dla
audytowanego budynku.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez audytora energetycznego.
Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).
Sama procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne
ekonomiczne wskaźniki opłacalności. W sumie
audyt energetyczny powinien dostarczyć dobrych podstaw do podjęcia świadomej decyzji
dotyczącej termomodernizacji budynku.

Audyt efektywności energetycznej
Wg ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, audyt efektywności
energetycznej jest to opracowanie zawierające
analizę zużycia energii oraz określające stan
techniczny obiektu, urządzenia technicznego
lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji,
a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej
i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
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Środkiem poprawy efektywności
energetycznej jest:
1. umowa, której przedmiotem jest realizacja
i finansowanie przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej;
2. nabycie nowego urządzenia, instalacji lub
pojazdu, charakteryzujących się niskim
zużyciem energii oraz niskimi kosztami
eksploatacji;
3. wymiana eksploatowanego urządzenia,
instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2,
albo ich modernizacja;
4. nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części, albo
przebudowa lub remont użytkowanych
budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.
U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);
5. sporządzenie audytu energetycznego w
rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów eksploatowanych budynków
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› Pomiary termowizyjne nie
są elementem niezbędnym
przy wykonywaniu audytu
energetycznego oraz świadectwa
charakterystyki energetycznej,
ale są bardzo pomocne. Badanie
termowizyjne ukazuje m.in.
wady i błędy w izolacji ścian,
osadzeniu stolarki drzwiowej
i okiennej, czy ubytki ciepła
przedostające się przez dach.
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w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159
i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej
powyżej 500 m2, których jednostka sektora
publicznego jest właścicielem lub zarządcą.
Poprawie efektywności energetycznej
służą w szczególności następujące rodzaje
przedsięwzięć:
1. izolacja instalacji przemysłowych;
2. przebudowa lub remont budynków;
3. modernizacja:
a. urządzeń przeznaczonych do użytku
domowego,
b. oświetlenia,
c. urządzeń potrzeb własnych,
d. urządzeń i instalacji wykorzystywanych
w procesach przemysłowych,
e. lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych
źródeł ciepła;
4. odzysk energii w procesach
przemysłowych;
5. ograniczenie:
a. przepływów mocy biernej,
b. strat sieciowych w ciągach liniowych,
c. strat w transformatorach;
6. stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia
obiektów energii wytwarzanej we własnych
lub przyłączonych do sieci odnawialnych
źródłach energii, w rozumieniu ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji,
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne, lub ciepła
odpadowego z instalacji przemysłowych.

Zasady sporządzania audytu
efektywności energetycznej oraz
uzyskania uprawnień audytora
efektywności energetycznej
Audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres zamieszkania albo
nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego
zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej,
lub podmiotu przez niego upoważnionego;
2. kartę audytu efektywności energetycznej;
3. oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej;
4. ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzenia

technicznego lub instalacji;
5. ocenę efektów uzyskanych w wyniku
realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w tym
w szczególności określenie osiągniętej
oszczędności energii.
Audyt efektywności energetycznej powinien zawierać także opis możliwych rodzajów
i wariantów realizacji przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej wraz
z oceną opłacalności ekonomicznej tych przedsięwzięć i możliwej do uzyskania oszczędności
energii. Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła zawiera ocenę efektywności
energetycznej sieci ciepłowniczej oraz innego,
indywidualnego źródła ciepła wytwarzającego
i dostarczającego ciepło do obiektu budowlanego, ze wskazaniem, który sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność
energetyczną.

Audyt efektywności energetycznej
może sporządzić osoba, która:
t ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych;
t nie była skazana prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo umyślne przeciwko
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi
i papierami wartościowymi, lub przestępstwo skarbowe;
t ukończyła magisterskie studia wyższe w
rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie technicznym;
t odbyła szkolenie dla osób ubiegających się
o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej lub ukończyła co
najmniej roczne studia podyplomowe
umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu
zagadnień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 7;
t złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin
na audytora efektywności energetycznej.

Świadectwo charakterystyki
energetycznej (certyfikat energetyczny)
Jest to dokument, jaki musi posiadać każdy
budynek oddawany do użytkowania, budynki
podlegające zbyciu lub wynajmowi, oraz budynki przebudowane w takim stopniu, że zmienia się zapotrzebowanie na energie, którą określa wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok
niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb
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związanych z użytkowaniem budynku.
Świadectwo charakterystyki energetycznej
budynku jest ważne 10 lat. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami
budynku stanowiącymi samodzielną całość
techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu
mieszkalnego lub takiej części budynku osobie
trzeciej sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub
części budynku.
W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki
energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu
mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego
dla danego budynku.
Świadectwo charakterystyki energetycznej, zawierające nieprawdziwe informacje o
wielkości energii, jest wadą fizyczną rzeczy w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.
93, z późn. zm.3) o rękojmi za wady. Przepisy
niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków (Dz.
Urz. L 1 z 4 stycznia 2004 r. str. 65-71; wydanie
polskie: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Polskie wydanie specjalne Rozdział 12, tom 2,
str. 168).

Świadectwo charakterystyki
energetycznej (certyfikat energetyczny)
nie stosuje się w przypadku budynków:
1. podlegających ochronie na podstawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami;
2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3. przeznaczonych do użytkowania w czasie
nie dłuższym niż 2 lata;
4. niemieszkalnych, służących gospodarce
rolnej;
5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż
50 kWh/m2/rok;
6. mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7. wolnostojących o powierzchni użytkowej
poniżej 50 m2.

Świadectwo charakterystyki
energetycznej budynku może
sporządzać osoba, która:
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1. posiada pełną zdolność do czynności
prawnych;
2. ukończyła co najmniej studia magisterskie,
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym;
3. nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów,
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub za
przestępstwo skarbowe;
4. posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej
lub instalacyjnej, albo odbyła szkolenie i
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin
przed ministrem właściwym do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej.
Program studiów podyplomowych powinien uwzględniać problematykę objętą programem szkoleń określonym w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo
spraw szkolnictwa wyższego, które zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej proponowany
przez wydziały szkół wyższych program studiów podyplomowych.
Obywatel państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać oceny energetycznej
budynku albo lokalu mieszkalnego i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej
budynku albo lokalu mieszkalnego po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia
2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
(Dz.U. nr 87, poz. 954, z późn. zm.4).

3. datę wpisu;
4. imię i nazwisko;
5. data i miejsce urodzenia;
6. adres do korespondencji;
7. numer telefonu i faksu.

Jak technologia pomiarów w
podczerwieni wykorzystywana jest
w audytach energetycznych
Pomiary termowizyjne nie są elementem
niezbędnym przy wykonywaniu audytu energetycznego oraz świadectwa charakterystyki
energetycznej, ale są bardzo pomocne. Badanie termowizyjne ukazuje m.in. wady i błędy
w izolacji ścian, osadzeniu stolarki drzwiowej
i okiennej, czy ubytki ciepła przedostające się
przez dach. Ponadto dzięki termowizji można
zlokalizować nieszczelności rur z wodą oraz
parą. Tego typu badania są często zbawienne
w przypadkach, gdy mamy awarię, a nie wiemy
na którym odcinku.
Zastosowanie pomiarów kamerą termowizyjną znajduje szerokie zastosowanie w wielu
dziedzinach, m.in. w: budownictwie, elektroenergetyce, lecznictwie. Dzięki obrazom z kamery oraz ich szczegółowej analizie możemy
dokładnie zdiagnozować poprawność wykonania docieplenia, ustalić przyczyny zawilgocenia
oraz zagrzybienia.
Wiele przyczyn związanych z wadliwą inst.
grzewczą lub niewidoczne usterki znajdujące
się w ścianach czy podłogach dla profesjonalnej

kamery termowizyjnej nie stanowią przeszkód
do dokładnego zdiagnozowania awarii.

Badanie termowizyjne pozwala na:
t Ocenę izolacyjności cieplnej budynków
(prawidłowość wykonania)
t Ocenę przegród budowlanych (w tym prawidłowość montażu okien i drzwi)
t Ocenę szczelności kominów
t Zlokalizowanie w ścianie lub w podłodze
rur z ciepłą i zimną wodą (nieszczelności,
wycieków)
t Zlokalizowanie zatorów w grzejnikach
t Badanie ścian zew. (m.in. połączeń balkonów, dachów, stropodachów)
t Analizę i ocenę zakresu usterek spowodowanych brakiem izolacji termicznej
t Ocenę prawidłowości pracy wszelkich
silników elektrycznych.
Stowarzyszenie Audytorów Energetycznych
Regionu Kujawsko-Pomorskiego jest zrzeszeniem osób fizycznych zajmujących się wykonywaniem audytów, świadectw charakterystyki
energetycznej budynków i lokali, oraz osób
związanych z wykonywaniem pomiarów, ocen,
ekspertyz dotyczących termomodernizacji i termowizji. Statut Stowarzyszenia dostępny na:
audytorzyenergetyczni.com.pl
Napisz do eksperta: aser@uvd.pl

› Termowizja może służyć nie tylko do pomiarów ciepła budynków

Minister właściwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi rejestr osób, które złożyły z wynikiem
pozytywnym egzamin.

W rejestrze osób, wpisuje
się następujące dane:
1. numer wpisu;
2. numer uprawnienia;
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