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1. Изворни подаци за објекат.

Објекат – стамбена зграда № 234, блок 3, проспект Црвене Армије, град Сергиев Посад,

Московска област.

Спратност – 14 спратова, технички сутерен, поткровље. Број улаза – 3

Сокл. Завршни материјал керамичке плочице. Површина сокла је 280 м2.

Спољашњи зидови. Материјал зидне плоче од керамзит бетона дебљине 320

мм. Површина зида изнад нулте ознаке износи 6620 м2, из укупне површине

зида искључена је површина застакљених лођа у износу од

1112м2 (80 % свих лођа ), површина застакљених балкона у износу 416 м2

(80℅ свих балкона), површина прозорског отвора у светлу 1312 м2.

Укупна дужина интерпанелних шавова износи 3555 д.м.

Површина вањских солбанки прозора износи 152 м2.

16 јануар 2013 г.
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2. Подаци о испитивању термоизолационих својстава објекта пре 

почетка радова.

Разлог за ово испивање биле су бројне жалбе и изјаве станара о ниским температурама 

ваздуха у становима и кондензацији влаге на спољашњим зидовима у просторијама током 

грејне сезоне

Подаци снимка урађеног термовизијском камером од 05. марта 2013. 

Спољашња температура ваздуха је износила -20 ° С.

На основу резултата термотехничког испитивања (Прилог 1) рађени су прорачуни који 
одређују стварну топлотну отпорност спољашње конструкције зграде(овојнице).
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Прорачун се заснива на просечној температури спољашње површине зида.

Просечна вредност температуре спољашње површине зида износила је -10,7 ° С.

Пројектна термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача(овојнице) 

испитиване зграде - 1,51 м2 ° С / W.

Стварна термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача(овојнице) 

испитиване зграде  је – максимално 0,90 м2 оС / W.

Потребна термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача(овојнице) 

испитиване зграде по санитарним нормама износи - 1,38 м2 ° С / W.

Потребна термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача(овојнице) 

испитиване зграде према стандардима за уштеду енергије за 1 фазу је - 1,83 м2 ° С / W.

Испитивана зграда није у складу са санитарним нормама, потребно је изоловати све 

спољашње омотаче (овојнице) зграде.

3. Опис изведених радова.

У периоду од августа до септембра 2013. године на спољашњи омотач (овојницу) зграде

нанета је топлотна изолација. Као изолациони материјал кориштен је- термоизолациони

премаз (слој) ТЕМP-CОАТ®. Произвођач - ТЕМP-CОАТ® Brand Products, LLC, SAD.

Добављач и произвођач радова – ЗАО „ Теплоенерго“.

Дебљина изолационог слоја и изолована површина дати су у табели № 1.

Табела 1
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Назив објекта Површина, м² Дебљина изолације, мм.

Изолована фасада зграде 6620 1,0

Прозорске косине-солбанк 152 1,2

Сокл 280 0,5

Термооизолациони премази ТЕМP-CОАТ® такође имају антикорозиона, хидроизолациона и

звукоизолациона својства. Укупна термичка отпорност слоја премаза од 1,0 мм износи 1,0 м2 ° С /

W. Количина радног времена утрошеног на операције премаза пропорционална је количини

радног времена утрошеног на операције наношења боје, материјали се наносе помоћу пиштоља-

распршивача, четке или ваљка. Радни век топлотне изолације током нормалнe eksplotacije је

најмање 20 ГОДИНА. Премаз је водоотпоран, па се лако чисти када се запрља. Премаз има ниску

отпорност на паропропусност.

ТЕМP-CОАТ® је течна, ултратанка термичка изолација на бази керамике и латекса. Разликује се

од других врста изолације које задржавају само кондуктивни (проводни) и конвективни топлотни

ток. Производ се састоји од милијарди керамичких микросфера. Разређени гас у микросферама

ствара баријеру хладноћи и топлоти. У премазу се одвијају процеси,који су познати као

емисибилна и рефлектујућа способност микросферних површина, као и ниска топлотна

проводљивост смеше из вакумираних микросфера.



Потпуна техничка информација о премазу(слоју) дата је у Техничким условима ТУ-5768-

001-62595647-2009.

7 октобар 2013. г.

4.Подаци о испитивању термоизолационих својстава објекта по

завршетку радова.

Принципијелна шема тачака мерења температуре:

1.Температура ваздуха.

зграда

Тачка мерења
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Мерења температуре вршена су на удаљености од 2 метра од површине зида зграде и 

на висини од 2 метра од површине земље.

2. Температура унутрашње површине спољашњег омотача зграде (овојнице).

3. Температура унутрашње површине прозорске косине.

4.  Температура ваздуха у просторији. Релативна влага ваздуха у просторији.

Мерења температуре вршена су на удаљености од 2 метра од површине спољашњег зида 

собе и на висини од 2 метра од површине пода.

Тачка мерења

Тачка мерења

Тачка мерења

прозор

прозор

прозор
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Мерења температуре и влажности по становима. 29. јануара 2014. године. Температура

спољашњег ваздуха -23 оС.

Стан 353, 6 спрат.

Кухиња, прозор од   

пластике.
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Мерење

Средина
собе

Тачка 1  
горња
лева

Тачка 2  
доња
лева

Тачка 3  
горња 
десна

Тачка 4  
доња
десна

Тачка 5  
лева 

горња 
косина

Тачка 6
десна
косина

Влажност
(%) 26 26,1 26 27 27,4 26,9 26,8

Температура
(С) 21 20,8 20,9 20,4 19,9 19 19,2

Спаваћа соба, прозор од пластике.

Мерење

Средина
собе

Тачка 1  
лева 
горња

Тачка 2  
лева 
доња

Тачка 3  
десна 
горња

Тачка 4  
десна 
доња

Тачка 5  
лева 

горња 
косина

Тачка 6
десна
косина

Влажност
(%) 26,2 25,6 25,5 22,5 26 26 26,3

Температура
(С) 22,7 22,1 21,8 22 19,4 21 21,3

Дневна соба, прозор од пластике.

Мерење

Средина
собе

Тачка 1  
лева 
горња

Тачка 2  
лева 
доња

Тачка 3  
десна 
горња

Тачка 4  
десна 
доња*

Тачка 5  
лева 

горња 
косина

Тачка 6
десна
косина

Влажност
(%) 25,7 25,8 27,9 27 25,8 26,3 26

Температура  
(С) 22,5 20,9 20,5 22,8 23,7 22,5 22,9

Стан 301, 7 спрат.

Кухиња, прозор дрво.

Мерење

Средина
собе

Тачка 1  
лева 
горња

Тачка 2  
лева
доња

Тачка 3  
десна 
горња

Тачка 4  
десна 
доња

Тачка 5  
лева 

горња 
косина

Тачка 6
десна
косина

Влажност**
(%) 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1

Температура
(С) 21 19,1 18,6 18,7 18,5 18 18,1



Спаваћа соба, прозор дрво.
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Мерење

Средина
собе

Тачка 1  
лева 
горња

Тачка 2  
лева 
доња

Тачка 3  
десна 
горња

Тачка 4  
десна 
доња

Тачка 5  
лева 

горња
косина

Тачка 6
десна
косина

Влажност**
(%) 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

Температура
(С) 22,2 20 19 19 18,5 18,2 18,2

Стан 280, 2 спрат.

Кухиња, прозор од пластике.

Мерење

Средина
собе

Тачка 1  
лева 
горња

Тачка 2  
лева 
доња

Тачка 3  
десна 
горња

Тачка 4  
десна 
доња

Тачка 5  
лева 

горња 
косина

Тачка 6
десна
косина

Влажност
(%) 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

Температура
(С) 22 21,2 18,6 20,2 20,5 19,6 19,3

Спаваћа соба, прозор од пластике.

Мерење

Средина
собе

Тачка 1  
лева 
горња

Тачка 2  
лева 
доња

Тачка 3  
горња 
десна
*

Тачка 4  
десна 
доња

Тачка 5  
лева 

горња 
косина

Тачка 6
десна
косина

Влажност
(%) 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2

Температура
(С) 22,7 22,3 21,3 22,9 22,7 22,2 22,8

Дневна соба, прозор од пластике.

Мерење

Средина
собе

Тачка 1  
лева 
горња

Тачка 2  
лева
доња

Тачка 3  
десна 
горња

Тачка 4  
десна 
доња

Тачка 5  
лева 
доња 

косина

Тачка 6
десна
косина

Влажност
(%) 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

Температура
(С) 22,2 21,8 21,8 21,2 20,4 20,9 20,7



Радна соба , прозор од пластике.

Мерење

Средина
собе

Тачка 1  
лева 

горња

Тачка 2  
лева 
доња

Тачка 3  
десна 
горња

Тачка 4  
десна 
доња

Тачка 5  
лева 

горња 
косина

Тачка 6
десна
косина

Влажност
(%) 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9

Температура
(С) 21,9 23,2 21,6 20,8 19 21,8 21,8

Напомена:

*Повећање температуре површине зида преко температуре у просторији настаје због

постојања радијатора за грејање у близини мерне тачке. Ове вредности се не узимају у

обзир у прорачунима.

**Стан № 301. Влажност ваздуха у просторијама је испод просечних вредности мерењa у

осталим становима. То је због нехерметичке уградње дрвених прозора. Висока природна

вентилација повећава се због дотока спољашњег ваздуха кроз

нехерметичност прозора. Као резултат тога долази до појачаног хлађења спољашњег зида

собе.

Подаци о  испитивању термовизијском камером од 22. јануара 2014. године

Спољашња температура ваздуха је -20 ° С.
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На основу резултата испитивања термовиѕијског снимка (Прилог 2) рађени су прорачуни

који одређују стварну термичку отпорност спољашњег омотача зграде (овојнице).

Прорачун се заснива на просечној температури спољашње површине зида.

Прихваћена је средња вредност температуре спољашње површине зида -17 оС.

Пројектна термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача (овојнице)

испитиване зграде износи 1,51 + 1,0 = 2,51 м2 ° С / В. (вредност је узета према прорачуну

пројектног решења).

Стварна термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача (овојнице) испитиване

зграде – преко 2,51 м2 оС / В.

Потребна термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача (овојнице)

испитиване зграде по санитарним нормама износи - 1,38 м2 оС / В.

Потребна термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача (овојнице)

испитиване зграде према стандардима за уштеду енергије за прву фазу уштеде енергије

износи -1,83 м2 оС / В.

5. Упоредни подаци о испитивању термоизолационих својстава .
Пре топлотне изолације (05.03.2013 г.) После топлотне изолације (24.01.2014 г.)  

Температура спољашњег ваздуха -20 оС. Температура спољашњег ваздуха -20 оС.

58 88
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Пре топлотне изолације (05.03.2013 г.)  

Температура спољашњег ваздуха -20оС.

После топлотне изолације (24.01.2014 г.)  

Температура спољашњег ваздуха -20 оС.

56 85

54 78

61 94

57 82
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Пре топлотне изолације (05.03.2013 г.)  

Температура спољашњег ваздуха -20оС.

После топлотне изолације (24.01.2014 г.)  

Температура спољашњег ваздуха -20 оС.

55 83

53 84

59 91

60 93
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Пре топлотне изолације (05.03.2013 г.)  

Температура спољашњег ваздуха -20оС.

После топлотне изолације (24.01.2014 г.)  

Температура спољашњег ваздуха -20 оС.

51 69

52 67

50 68

49 66
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Пре топлотне изолације (05.03.2013 г.)  

Температура спољашњег ваздуха -20оС.

После топлотне изолације (24.01.2014 г.)  

Температура спољашњег ваздуха -20 оС.

48 61

План провере термовизијског снимка.

Пре топлотне изолације (05.03.2013 г.)

После топлотне изолације (24.01.2014 г.)
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6. Закључци.

Пре почетка радова на топлотној изолацији зграде.

Пројектна термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача(овојнице)

испитиване изграде износи – 1,51 м2 оС / W.

Стварна термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача(овојнице) испитиване

зграде – максимално 0,90 м2 оС / W.
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Спољашњег омотачаПотребна термичка отпорност топлотног преноса

(овојнице) испитиване зграде по санитарним нормама износи 

- 1,38 м2 оС / W.

Стварна температура ваздуха у просторији +18 оС.

Унутрашња температура на површини спољашњег омотача (овојнице) +13 оС.

Многобројне жалбе и пријаве станара на ниске температуре ваздуха у становима и

кондензацију влаге на спољашњим зидовима унутар стамбених просторија за време

грејне сезоне.

По завршетку радова на топлотној изолацији зграде.

Потребнa термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача (овојнице)

испитиване зграде према стандардима енергетске уштеде за 1. фазу енергетске уштеде (за

стамбене зграде након реконструкције) износи -1,83 м2 оС / В.

Kao изолациони материјал кориштен је - термоизолациони премаз ТЕМР-СОАТ®.

Произвођач – Компанија ТЕМР-СОАТ® Brand Products, LLC, SAD. Добављач

- ЗАО „Термоенерго“. Дебљина термоизолационог слоја износи 1,0 мм. Додатна

термичка отпорност - 1,0 м2 ° С / W.

Пројектна термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача (овојнице)

испитиване зграде узимајући у обзир стварну термичку отпорност износи 0,90 + 1,0 =

1,90 м2 оС / W.

Стварна термичка отпорност топлотног преноса спољашњег омотача (овојнице)

испитиване зграде – већа је од 1,90 м2 оС / W.

Према резултатима испитивања термовизијском камером стамбене зграде бр. 234,

блок 3, која се налази на проспекту Црвене армије у граду Сергијев Посад, Москва -

зграда испуњава санитарне стандарде и стандарде енергетске уштеде за стамбене

зграде након реконструкције.
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