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ZASTOSOWANIE UNIWERSALNEGO PRZYRZĄDU POMIAROWEGO ALMEMO 

2590 PRZY POMIARACH WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA W PRZE-

GRODACH ŚCIENNYCH 

 

W artykule przedstawiono wykorzystanie nowoczesnego urządzenia elektrotechnicznego do badań współczynnika przeni-

kania ciepła w przegrodach ściennych. Podjęto próbę wyjaśnienia, jaki wpływ dla energooszczędności budynku ma rodzaj 

przegrody i na jakiej zasadzie przenika ciepło. Zostały przeprowadzone pomiary wielkości fizycznych, które umożliwiły zbada-

nie i omówienie współczynnika przenikania ciepła. Pomiary zostały wykonane za pomocą sprzętu Uniwersalnego Przyrządu 

Pomiarowego Almemo 2590. Przeprowadzone badania miały na celu porównanie obliczeń teoretycznych i wyników badań  

z obowiązującymi normami i standardami.  

 

WSTĘP 

Ciągle rosnące koszty energii, zmniejszające się zasoby natu-
ralne oraz niepokój o klimat sprawiają, że głównym tematem roz-
mów architektów stał się problem energooszczędności projektowa-
nych budynków. 

Budynki, które zostały starannie zaprojektowane i wykonane 
zgodnie z zasadami fizyki budowli, redukują koszty ogrzewania, 
dzięki czemu następuje zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczeń 
środowiska, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu. 

Wymagania w zakresie fizyki budowli, dotyczące zagadnień 
cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych w ostatnim czasie 
drastycznie się zmieniły, o czym mówi Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 
2013r. (Dz. U. z 13 sierpnia 2013r., poz. 926) [8]. 

W prawdzie powstające obecnie budynki, zużywają mniej 
energii niż przed 30 laty, jednakże od 1990 roku, całkowite jej zuży-
cie w gospodarstwach domowych zamiast maleć lub nie zmieniać 
się, zaczęło rosnąć. Powodem jest zmiana stylu życia, zapotrzebo-
wanie na większą powierzchnię mieszkalną przypadającą na jedne-
go mieszkańca oraz duża liczba niewłaściwie zabezpieczonych 
starych budynków, co może być główną przyczyną takiego stanu 
[5]. 

1. BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA 
W PRZEGRODACH ŚCIENNYCH – BADANIA WŁASNE 

1.1. Cel i zakres badań 

Badania zostały przeprowadzone w budynku mieszkalnym jed-
norodzinnym a ich celem było wykonanie pomiaru współczynnika 
przenikania ciepła przegród ściennych. 

Wyniki badań zostały porównane z obliczeniami teoretycznymi. 
Zakres badań obejmował: 
1. Zapoznanie się z metodami pomiaru wielkości fizycznych cha-

rakteryzujących środowisko wewnętrzne i zewnętrzne takich jak: 
temperatura wewnętrzna i zewnętrza oraz gęstość strumienia. 

2. Zapoznanie się z obsługą urządzenia Uniwersalnego Przyrządu 
Pomiarowego Almemo 2590. 

3. Wykonanie pomiarów temperatury i gęstości strumienia w ba-
danym pomieszczeniu. 

4. Analizę wyników pomiarów. 
5. Porównanie wyników z obowiązującymi normami i standardami. 

Badania miały ponadto dostarczyć informacji o współczynniku 
przenikania ciepła w przegrodach w trakcie ich eksploatacji. 

1.2. Opis badanej przegrody pomieszczenia i obliczenia 
wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody 

Przegroda poddana badaniom, wykonana została w drugiej po-
łowie 2012 roku i składa się z 2 cm warstwy ochronnej tj. (siatka, 
klej do zatapiania siatki, tynk - warstwa wyrównawcza), 12 cm sty-
ropianu o gęstości 20 kg/m3, 24 cm betonu komórkowego o gęstości 
600 kg/m3 oraz 2 cm tynku cementowo - wapiennego. Przekrój 
przegrody przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Przekrój przez ścianę zewnętrzną 
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Materiały warstw przegrody przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tab. 1. Materiały warstw składowych ściany zewnętrznej 
L.p. Materiał warstwy d [m] λ [W/(m · K)] d/λ [W/(m2 · K)] 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,82 0,02 

2 Gazobeton Suporex 0,24 0,3 0,8 

3 Styropian 0,12 0,036 3,33 

4 Zaprawa TERMOR W 0,02 0,2 0,1 

 
Całkowity opór cieplny przegrody budowalnej składającej się z 

warstw obliczono według wzoru: 
 

 
(1) 

Gdzie: 
Rsi – opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni 
R – suma obliczeniowych oporów cieplnych poszczególnych warstw 
Rse – opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni 

 

 
(2) 

 

 
(3) 

 
Współczynnik przenikania ciepła obliczamy ze wzoru: 

 
(4) 

 

 
(5) 

 
Przegroda poddana badaniom skierowana jest na stronę 

wschodnią, również na tej stronie ściany jest zamontowane okno  
o wymiarach 135 cm x 75 cm. W celu zapewnienia odpowiedniej 
temperatury w pomieszczeniu wykorzystano ogrzewanie podłogowe 
oraz grzejnik na ścianie o wymiarach 125 cm x 50 cm.  

Instalacja centralnego ogrzewania jest instalacją wodną pom-
pową. W badanym mieszkaniu na stałe przebywają dwie dorosłe 
osoby. W czasie prac badawczych pomieszczenia wyposażono  
w urządzenia pomiarowe służące do pomiarów odpowiednich wiel-
kości fizycznych.  

Badane pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjną. Za-
sada działania tej wentylacji polega na tym, że powietrze zewnętrz-
ne dopływa do pomieszczeń mieszkalnych przez nieszczelności  
w oknach i drzwiach zewnętrznych lub przez specjalne kanały na-
wiewne, a następnie odpływa poprzez kanał wentylacji grawitacyjnej 
w łazience i kuchni [4]. Kanał wentylacyjny znajdujący się w łazien-
ce wyposażony jest w kratkę kwadratową o boku długości 14 cm. 

1.3. Aparatura pomiarowa 

Pomiar poszczególnych fizycznych parametrów środowiska 
wewnętrznego i zewnętrznego został wykonany za pomocą Uniwer-
salnego Przyrządu Pomiarowego Almemo 2590 (Rysunek 1). Do 
badań został wykorzystany sprzęt będący własnością Regionalnego 
Centrum Badań środowiska rolnictwa i technologii innowacyjnych 
EKO-AGRO-TECH Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II  
z finansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski 
Wschodniej 2007-2013r. W skład Uniwersalnego Przyrządu Pomia-
rowego Almemo 2590 wchodziły 2 czujniki temperatury Pt100-1 
ITS90, Pt100-2 ITS90 oraz ciepłomierz. 

 
Rys. 2. Uniwersalny Przyrząd Pomiarowy Almemo 2590 

 
Uniwersalny Przyrząd Pomiarowy Almemo 2590 zasilany jest  

z wbudowanej baterii litowej oraz przy pomocy zasilacza sieciowego 
ZA1312 NA1. Przyrząd wykorzystuje do pomiaru temperatury ter-
mopary Pt100-1 ITS90 i Pt100-2 ITS90, a do pomiaru gęstości 
strumienia, płytkę ciepłomierza. Na podstawie znajomości nielinio-
wych charakterystyk czujników oraz cyfrowych danych kalibracyj-
nych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, 
mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki 
pomiaru gęstości strumienia i temperatury [3]. Wyniki pomiarów 
prezentowane są naprzemiennie na czytelnym wyświetlaczu [9].  
W czasie całego okresu badawczego używano Uniwersalny Przy-
rząd Pomiarowy Almemo 2590 do jednoczesnego pomiaru tempera-
tury i gęstości strumienia ciepła. Jest to urządzenie bezprzewodowe 
i w pełni autonomiczne (w trakcie rejestracji nie wymaga kompute-
ra), choć przy połączeniu z komputerem pomiary odczytywane  
i zapisywane są częściej w programie AMR WinControl. Zaprogra-
mowanie urządzenia (np. ustawienie odstępu rejestracji pomiarów, 
czasu i daty uruchomienia urządzenia) odbywa się bezpośrednio  
w urządzeniu. Natomiast transmisja danych, odczyt, prezentacja 
oraz wydruk zapisów odbywa się przy pomocy kabla USB – 
ZA1919DKU do komputera. 

1.4. Opis stanowiska pomiarowego 

Pomiary temperatury wewnętrznej, zewnętrznej oraz gęstości 
strumienia dokonano w pomieszczeniu z wentylacją grawitacyjną  
i rejestrowano w dwóch seriach, co 10 minut oraz co 10 sekund. 
Termopara oraz ciepłomierz ustawione były w strefie przebywania 
ludzi natomiast druga termopara wystawiona była na zewnątrz na 
działanie czynników klimatycznych. 

W poszczególnych etapach badań Uniwersalny Przyrząd Po-
miarowy Almemo 2590 umieszczano w łazience na ścianie kon-
strukcyjnej skierowanej na stronę wschodnią na wysokości  
1,6 m nad podłogą.  

W okresie badań pomieszczenia nie były wietrzone, ponieważ 
miało to na celu ustabilizowanie parametrów powietrza w pomiesz-
czeniu i uzyskanie dokładniejszych wyników pomiarów. 

Czas przebywania mieszkańców w pomieszczeniu był zróżni-
cowany. 
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Rys. 3. Uniwersalny Przyrząd Pomiarowy Almemo 2590 wraz  
z czujnikami temperatury 
 

 
Rys. 4. Ciepłomierzem, umieszczony w łazience na przegrodzie 

1.5. Wyniki badań (Wnioski) 

W badanym budynku mieszkalnym dokonano pomiarów tempe-
ratury oraz gęstości strumienia. Pomiary rozpoczęto 4 kwietniu  
2015 r. a zakończono 5 listopada 2015r. Pomiary prowadzono  
w dwóch turach: wiosennej oraz jesiennej. 

Wybrane elementy mikroklimatu przegrody ściennej badano  

w pomieszczeniu budynku jednorodzinnego. Pomiary elementów 
mikroklimatu zostały wykonane w warunkach rzeczywistych. Pozwo-
liło to na prawidłowe określenie wartości współczynnika przenikania 
ciepła analizowanej przegrody w okresie wiosennym i jesiennym. 
Na wyniki pomiarów miały bardzo duży wpływ dynamiczne warunki 
pogodowe oraz użytkowanie budynku przez mieszkańców [7]. Ba-
dania wykazały, że współczynnik przenikania ciepła dla danej prze-
grody różni się od wyliczonej wartości w programie Purmo OZC. 
Różnica między wartością średniej arytmetycznej a wartością poli-
czoną w programie Purmo OZC zawiera się w przedziale od 7,7 % 
do 66,2 %. 

Na rysunku 5 został przedstawiony współczynnik przenikania 
ciepła obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 roku według Dziennika 
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2013r. poz. 926 
oraz policzony z otrzymanych wyników pomiarów badań i policzony 
przy pomocy programu Purmo OZC. Analizując powyższy wykres 
można stwierdzić jednoznacznie, że najbardziej od wartości obli-
czonej odbiegają wyniki serii pomiarowych nr 3 i 5, różnica ta wyno-
si odpowiednio 53,3 % i 66,2 %. Natomiast najbardziej zbliżone do 
wartości obliczonej są wyniki serii pomiarowych nr 1, 2, 4 i 6,  
a różnica wynosi odpowiednio od 7,7 % do 15,3 %. Średnia arytme-
tyczna wyników z serii pomiarowych 1, 2, 4 i 6 wynosi 0,223 
[W/m2K] i różni się od wartości obliczonej 0,226 [W/m2K] o 1,26 %. 

Współczesny dom musi być przyjazny zarówno dla swoich 
mieszkańców, jak i dla środowiska naturalnego. Dlatego powinien 
być projektowany razem z otoczeniem, z uwzględnieniem ochrony 
środowiska oraz warunków mieszkaniowych i społecznych. Jedno-
cześnie budynek taki musi charakteryzować się małym zużyciem 
energii. Ten ostatni aspekt staje się szczególnie ważny z powodu 
konieczności poszanowania konwencjonalnych nośników energii  
w skali globalnej oraz pogarszającego się stanu środowiska natu-
ralnego [6]. Zasobami naturalnymi należy gospodarować oszczęd-
nie, mając na uwadze ich zachowanie dla przyszłych pokoleń, 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo rosnące 
systematycznie koszty energii stanowią coraz większe obciążenie 
budżetów domowych [2]. Pojawia się pytanie, co się bardziej opła-
ca: ponieść większe koszty inwestycyjne i zmniejszyć eksploatacyj-
ne ogrzewania pomieszczeń, a może budować „tradycyjnie” spełnia-
jąc jedynie podstawowe wymogi norm energetycznych. Podejmo-

 
Rys. 5. Wartość współczynnika przenikania ciepła w zależności od temperatury powietrza dla ściany z betonu komórkowego wyliczona ze 
średniej arytmetycznej wszystkich pomiarów 
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wanie decyzji jest coraz trudniejsze, wymaga też coraz większej 
wiedzy [1]. Nowe możliwości stwarza postęp technologiczny  
w budownictwie, który przejawia się w opracowywaniu i wdrażaniu 
nie tylko nowych rozwiązań konstrukcyjnych, ale także efektywniej-
szych systemów energetycznych dla budynków. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Kisilewicz. T., Królak E., Pieniążek Z., Fizyka cieplna budowli, 
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1998 

2. Klemma P., Budownictwo ogólne, tom 2, Fizyka budowli, Wy-
dawnictwo Arkady, Warszawa 2010 

3. Kowalik M., Nowoczesne technologie robót budowlanych  
w budownictwie jednorodzinnym, Wydawnictwo Małopolskiej 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2008 

4. Lewiński J., Wymiana ciepła, Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2012 

5. Lichołai L., Budownictwo ogólne, tom 3, Elementy budynków, 
podstawy projektowania, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009 

6. Staniszewski B., Wymiana ciepła podstawy teoretyczne, Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980 

7. Ujma A., Fizyka budowli, Podstawy ochrony cieplno-
wilgotnościowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
2009 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. (Dz. U. z 13 sierpnia 2013r., poz. 
926) 

9. Instrukcja Obsługi, Uniwersalny Przyrząd Pomiarowy Almemo 
2590 

Application of the Almemo 2590 Universal Measuring  
Instrument for measuring the heat transfer coefficient  

in wall partitions 

The article presents the use of modern electrical engi-

neering equipment for testing the heat transfer coefficient in 

wall partitions. An attempt was made to explain how the 

energy efficiency of a building is influenced by the type of 

partition and on what principle it is permeating the heat. 

Physical measurements have been made that allow for the 

examination and discussion of the heat transfer coefficient. 

The measurements were made using the Almemo 2590 Uni-

versal Measurement Instrument. The work was designed to 

compare theoretical calculations and test results with current 

standards and standards. 
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