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SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA BUDYNKÓW PASYWNYCH 
I ENERGOOSZCZĘDNYCH – WYNIKI BADAŃ

AIRTIGHTNESS OF PASSIVE AND LOW-ENERGY 
BUILDINGS – MEASUREMENT RESULTS

S t r e s z c z e n i e

Na początku artykułu zaprezentowano wymagania dotyczące szczelności powietrznej 
obowiązujące w krajach europejskich i Polsce. Oddzielna część wymagań dotyczy budynków 
o bardzo niskim zużyciu energii, np. budynków pasywnych. W drugiej części artykułu 
przedstawiono wyniki pomiarów szczelności powietrznej wykonanych w polskich budynkach 
energooszczędnych i pasywnych. Badania wykonano w pięciu budynkach jednorodzinnych 
o trzech typach konstrukcji: prefabrykowanej keramzytobetonowej, prefabrykowanej 
drewnianej i tradycyjnej murowanej. Nie we wszystkich budynkach test szczelności zakończył 
się sukcesem i osiągnięciem zakładanego poziomu szczelności. Oprócz opisania błędów 
w artykule przedstawiono sposoby poprawnego i szczelnego powietrznie rozwiązywania detali 
konstrukcyjnych.
Słowa kluczowe: szczelność powietrzna, budynki pasywne, budynki energooszczędne, test 
szczelności

A b s t r a c t

The first part of the paper presents an overview of the existing requirements in different 
European countries. These requirements are compared to existing requirements for very low-
energy building, e.g. passive buildings. The second part of the paper shows results of airtightness 
measurement made in Polish very low-energy buildings. The measurements were made in five 
single-family buildings with three types of construction: prefabricated wooden construction, 
precast concrete construction and traditional brick construction. Not all of tested buildings 
achieved the assumed level of airtightness. The paper presents what was done improperly and 
how to avoid errors in the future.
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1. Wstęp

Niska szczelność powietrzna obudowy budynku może spowodować niekontrolowany 
przepływ powietrza przez szczeliny i pęknięcia w przegrodach budynku. Przenikanie cie-
płego, wilgotnego powietrza (na zewnątrz) przez konstrukcję budynku może prowadzić do 
międzywarstwowej kondensacji pary wodnej, spowodować pogorszenie izolacyjności ciepl-
nej i trwałości przegrody. Niekontrolowane przenikanie powietrza może obniżyć, jakość 
środowiska wewnętrznego powodując lokalne przeciągi i zwiększyć straty ciepła na pod-
grzanie powietrza zewnętrznego. Dodatkowe straty ciepła mają znaczący wpływ na cha-
rakterystykę energetyczną budynków [1, 2]. Jeszcze większego znaczenia nabierają w bu-
dynkach energooszczędnych i pasywnych, gdzie wszystkie rodzaje strat ciepła powinny być 
ograniczone do minimum. W niektórych sytuacjach osiągnięcie oczekiwanego standardu 
energetycznego bez szczelnej obudowy jest niemożliwe, pomimo że budynek jest wyposa-
żony w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

T a b e l a  1

Wymagania dotyczące szczelność powietrznej w krajach europejskich [2,3]

Kraje europejskie
Wymagana szczelności przy 50 Pa

Wentylacja grawitacyjna Wentylacja mechaniczna

Polska 3,0 [1/h] 1,5 [1/h]
Litwa 3,0 [1/h] 1,5 [1/h]

Niemcy 3,0 [1/h] lub
7,8 m³/h na m² powierzchni podłogi

1,5 [1/h] lub
3,9 m³/h na m² powierzchni podłogi

Czechy  4,5 [1/h] bez odzysku ciepła: 1,5 [1/h]
z odzyskiem ciepła: 1,0 [1/h]

Wielka Brytania Nowe mieszkania, budynki usługowe i użyteczności publicznej 
ponad 500 [m²]: 10 [m³/m²h]

Holandia Budynki mieszkalne: 200 [dm ³/s] (przy 10 Pa)
Budynki niemieszkalne: 200 [dm ³/s] na 500 [m³] (przy 10 Pa)

Szwecja Brak wymagań
Estonia Brak wymagań
Łotwa 3,0 m³/h na [m²] ogrzewanej powierzchni podłogi

Finlandia 4,0 [1/h]
Norwegia 3,0 [1/h]

Dania 1,5 [l/s na m²] powierzchni podłogi
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2. Wymagania dotyczące szczelności powietrznej w krajach europejskich 

Większość krajów europejskich zawarła minimalne wymogi dotyczące szczelności 
powietrznej w przepisach budowlanych. Zazwyczaj był to element wdrażania dyrektywy 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Niektóre kraje (Niemcy, Pol-
ska, Litwa i Czechy) mają różne wymagania dla systemu wentylacji mechanicznej i gra-
witacyjnej. Jest to uzasadnione, ponieważ systemy wentylacji mechanicznej pracują przy 
wyższej różnicy ciśnień (wentylacja wywiewna) lub świeże powietrze jest nawiewane me-
chanicznie. Sprawdzenie wymagań polega na wykonaniu badania szczelności zgodnie 
z normą [7]. We wszystkich krajach europejskich, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, wykona-
nie testu nie jest obowiązkowe, a tylko zalecane. W Niemczech i Danii badania szczelności 
są wymagane w niektórych przypadkach (w budynkach z wentylacją mechaniczną).

Wymagania dotyczące szczelności powietrznej zawarte w przepisach budowlanych kra-
jów europejskich nie podają specjalnych zaleceń dla budynków energooszczędnych. Jedy-
nie w Czechach wartość n50 powinna być ≤ 1,0 1/h, jeśli budynek posiada system wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wymagania dla budynków energooszczędnych i pasyw-
nych można znaleźć, np. w dwóch systemach certyfikacji: wg PHI i BBC-Effinergie. Szczel-
ność powietrzna budynków pasywnych musi być badana, a n50 ≤ 0,6 1/h wymiany powietrza 
na godzinę. Standard BBC-Effinergie wymaga dla budynków jednorodzinnych szczelności 
lepszej niż 0,6 m3/h na m2 powierzchni dla różnicy ciśnienia wynoszącej 4 Pa (co jest rów-
noważne z n50 równym około 2,5 1/h).

3. Wyniki badań szczelności budynków energooszczędnych i pasywnych

Badania wykonano przy użyciu urządzenia Blower Door 4 zgodnie z normą PN EN 
13829:2001. Oprócz podania wyników badań dla każdego z budynków określono, jaka była 
wielkość strat ciepła na infiltrację oraz jej wpływ na łączne zużycia energii do ogrzewania. 

3.1. Pierwszy certyfikowany budynek pasywny w Polsce

Pierwsze badanie wykonano w 2006 w wolnostojącym jednorodzinnym budynku zloka-
lizowanym w Smolcu koło Wrocławia. Celem badania było udokumentowanie szczelności 
konstrukcji budynku i porównanie jej z wymaganiami projektu. Według obliczeń wykona-
nych programem PHPP budynek osiągnie standard pasywny, jeśli n50 ≤ 0,4 1/h. Drugim ce-
lem badania była lokalizacja i udokumentowanie nieszczelności.

Konstrukcja budynku została wykonana z prefabrykowanych elementów keramzytobe-
tonowych, które były szczelne, ale dodatkowo otynkowane tynkiem gipsowym. Elementy 
zostały posadowione na żelbetowej płycie podłogi. Dwuspadowy dach budynku miał tra-
dycyjną, drewnianą konstrukcje, a rolę warstwy szczelnej odgrywała paroizolacja przymo-
cowana do krokwi. Okna i drzwi były podłączone z otworami specjalnym trójwarstwowym 
system uszczelniającym.

Wynik pierwszego badania n50 ~ 0,7 1/h znacznie przekroczył zakładaną, maksymalną 
wielkość wymiany powietrza. Lokalizację nieszczelności przeprowadzono bez użycia wy-
twornicy dymu lub kamery termowizyjnej.
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T a b e l a  2

Dane budynku i wyniki badań

Kubatura wentylowana [m3] 432

Powierzchnia podłogi netto [m2] 132

Pierwsze badanie Drugie badanie

Strumień przecieku powietrza V50 [m
3/h] ~ 300 120,8

Wielkość wymiany powietrza n50 [1/h] ~ 0,7 0,28

Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania i wentylacji [kWh/m2a] 17 15

W wyniku przeprowadzonego badania wykryto następujące nieszczelności:
 – przyłącza elektryczne i wodno-kanalizacyjne w płycie podłogi; włączniki ścienne, 

gniazdka elektryczne i punkty oświetleniowe nie były problemem, ponieważ na etapie 
projektowym określono miejsca prowadzenia kabli w elementach prefabrykowanych, co 
pozwoliło na ich szczelne wykonanie,

 – połączenie prefabrykowanych ścian zewnętrznych z płytą podłogi – pęknięcia i dziury 
w zaprawie, która była użyta do łączenia przegród,

 – trójwarstwowy system montażu okien i drzwi był niewystarczająco szczelny,
 – największe dziury i nieszczelności wykryto w konstrukcji dachu, podczas testu okazało 

się, że paroizolacja jest źle przymocowana do krokwi; zszywki użyte do mocowania fo-
lii oderwały się pod wpływem podciśnienia, dlatego konieczne było zastosowanie łat do 
dociśnięcia folii do krokwi, drugim problem była taśma klejąca stosowana do klejenia 
arkuszy paroizolacji, taśma odklejała się w trakcie badania, co prowadziło do powstania 
znacznych nieszczelności.
Po uszczelnieniu wszystkich wykrytych nieszczelności przeprowadzono drugie bada-

nie. Wynik n50=0,28 1/h był znacznie lepszy i spełniał oczekiwania. Dzięki podwyższeniu 
szczelności powietrznej możliwe było osiągnięcie standardu budynku pasywnego i uzyska-
nie certyfikatu PHI. Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji dla 
n50 = 0,7 1/h byłoby 13% wyższe i wynosiło 17 kWh/m2a.

3.2. Budynek energooszczędny w Grodzisku Mazowieckim

Kolejne badanie szczelności przeprowadzono w wolnostojącym budynku jednorodzinny 
w Grodzisku Mazowieckim. Wznoszony budynek miał być energooszczędny (zapotrzebo-
wanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji <70 kWh/m2a). W celu zmniejszenia 
strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego, zastosowano wentylację mechaniczną 
z odzyskiem ciepła. Zgodnie z wymaganiami podanymi w WT 2008 dla wentylacji mecha-
nicznej n50 ≤ 1,5 1/h.
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T a b e l a  3

Dane budynku i wyniki badania

Kubatura wentylowana [m3] 633

Powierzchnia podłogi netto [m2] 140

Strumień przecieku powietrza V50 [m
3/h] 1219

Wielkość wymiany powietrza n50 [1/h] 1,93

Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania i wentylacji [kWh/m2a] 12

Budynek posiada tradycyjną konstrukcję murowaną z bloczków ceramicznych, zaizo-
lowanych od zewnątrz i otynkowanych od wewnątrz. Warstwę szczelną w dachu tworzy 
przymocowana do krokwi paroizolacja z warstwą refleksyjną. Paroizolacja została bardzo 
precyzyjnie ułożona, a arkusze połączone taśmą klejącą. 

Do montażu okien i okien dachowych wykorzystano system szczelnego połączenia 
ościeżnicy i ościeża. Wynik badania (n50 = 1,93 1/h) przeprowadzonego na etapie wykonaw-
czym nie był zadowalający. Głównym źródłem nieszczelności były:
 – przyłącza elektryczne i wodno-kanalizacyjne przechodzące przez ściany zewnętrzne 

i wewnętrzne budynku, zwłaszcza wchodzące do budynku z nieogrzewanego garażu, do-
bre rozwiązanie takich detali przedstawiono w [4],

 – część ścian zewnętrznych i wewnętrznych (graniczących z nieogrzewanym garażem) nie 
została otynkowana,

 – wadliwy montaż drzwi zewnętrznych, nie zastosowano systemu uszczelniającego,
 – duże przesuwne okna zorientowane na południe, nawet zamknięte nie były szczelne; po-

wodem było prawdopodobnie złe wyregulowanie zamków.
Niestety drugiego badania nie przeprowadzono. Dodatkowa strata ciepła spowodowa-

na przez infiltrację wyniosła 12 kWh/m2a i mogłaby być zmniejszona do 4 kWh/m2a dla 
n50 = 0,60 1/h lub do 6 kWh/m2a dla n50= 1,0 1/h.

3.3. Budynek niskoenergetyczny w Ochodzu

Trzecie badanie szczelności przeprowadzono w wolnostojący, parterowym, budyn-
ku jednorodzinnym w Ochodzu. Właściciel budynku chciał zbudować budynek o bardzo 
niskim zużyciu energii w standardzie zbliżonym do pasywnego. Zastosowane rozwiąza-
nia konstrukcyjne koncentrowały się na zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie prze-
kazania ciepła i przez wentylację oraz maksymalizacji wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii. Budynek został wyposażony w system grzewczo-wentylacyjny składający się 
z gruntowego wymiennika ciepła, centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła oraz komin-
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ka. Na etapie projektowania i budowy zastosowano specjalne rozwiązania mające na celu 
zwiększenie szczelności budynku. Główne z nich to: szczelny powietrznie montaż okien 
oraz kominek z zamkniętą komorą spalania. Budynek ma tradycyjną, masywną konstruk-
cje ścian wykonaną z bloczków ceramicznych, izolowanych od zewnątrz i otynkowanych od 
wewnątrz. Ponieważ poddasze jest nieogrzewane, warstwa szczelna (paroizolacja) znajduje 
się w stropie pod poddaszem.

T a b e l a  4

Dane budynku i wyniki badania

Kubatura wentylowana [m3] 473

Powierzchnia podłogi netto [m2] 168

Strumień przecieku powietrza V50 [m
3/h] 544

Wielkość wymiany powietrza n50 [1/h] 1,15

Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania i wentylacji [kWh/m2a] 20

Głównym celem badania użytkowanego budynku było określenie szczelności powietrz-
nej. Zgodnie z wymaganiami WT 2008, n50 powinno być ≤ 1,5 1/h, ale PHI zaleca dla bu-
dynków pasywnych n50 ≤ 0,6 1 / h. Wynik badania n50 = 1,15 1/h był zadowalający dla 
właściciela, ale zbyt wysoki z punktu widzenia standardu pasywnego. Wskaźnik zapotrze-
bowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji równy dla budynku 20 kWh/m2a 
zmalałby do 17 kWh/m2a dla n50 = 0,6 1/h. Głównym źródłem nieszczelności były drzwicz-
ki kominka (nie były szczelne) oraz włączniki ścienne, gniazdka elektryczne i oświetlenie 
(w budynku nie zastosowano hermetycznych puszek w instalacji elektrycznej [4]).

3.4. Budynki niskoenergetyczne we Wsi Malborskiej i Słomczynie

Ostatnie badania szczelności przeprowadzono w wolnostojących budynkach jednoro-
dzinnych położonych we Wsi Malborskiej i Słomczynie. Oba badania opisano razem, ponie-
waż budynki mają ten sam typ konstrukcji i zostały zbudowane przez tę samą firmę. Zgod-
nie z projektem budynek we Wsi Malborskiej powinien osiągnąć standard prawie pasywny, 
a drugi powinien być pasywny. Oba budynki mają konstrukcje drewnianą szkieletową wy-
konana z elementów prefabrykowanych (modułowych). Rolę warstwy szczelnej w ścianach 
zewnętrznych, płycie podłogi, dachu i przegrodach wewnętrznych odgrywała folia parosz-
czelna. Okna i drzwi o konstrukcji drewnianej zostały zamontowane w sposób szczelny. 
Lekkie konstrukcje drewniane nie są zbyt popularne w Polsce, ale zostały wybrane przez 
inwestorów z uwagi na fakt, że system oferowany przez producenta był certyfikowany i de-
dykowany do budynków pasywnych.
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T a b e l a  5

Dane budynku i wyniki badań

Kubatura wentylowana [m3] 449

Powierzchnia podłogi netto [m2] 159

Pierwsze badanie Drugie badanie

Strumień przecieku powietrza V50 [m
3/h] 1660 1111

Wielkość wymiany powietrza n50 [1/h] 3,70 2,48

Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania i wentylacji [kWh/m2a] 38 31

22 (n50=0,6 1/h)

Pierwsze badanie we Wsi Malborskiej przeprowadzone na etapie wykonawczym zakoń-
czyło się złym wynikiem n50 = 3,70 1/h. Przyczyną była duża liczba nieszczelności. Spowo-
dowane były one głównie przez:
 – nieszczelne połączenia ścian zewnętrznych ze stropami; według projektu paroizolację 

należało owinąć wokół końcówek belek i przymocować do folii w ścianach zewnętrz-
nych nad i pod stropem; w trakcie budowy prawdopodobnie nie owinięto belek co spo-
wodowało powstanie dużych nieszczelności po obwodzie całego budynku; dobre roz-
wiązanie tego detalu zaprezentowano w [5]; problemu można uniknąć przez wypełnienie 
przestrzeni między belkowych twardym i szczelnym materiałem izolacyjnym, według 
autorów takie rozwiązanie powinno być łatwiejsze do wykonania w praktyce,

 – połączenia między płytą podłogi a ścianami zewnętrznymi; sytuacja była podobna do tej 
opisanej powyżej, pomimo że detal został dobrze zaprojektowany wykonanie było wa-
dliwe, a niedociśnięte połączenia rozklejały się podczas badania, dobre rozwiązanie tego 
detalu można znaleźć w [5],

 – montaż okien; zastosowany system uszczelnień nie sprawdził się a taśmy klejące przy 
podłodze odrywały się podczas badania – brak docisku mechanicznego,

 – strop nad nieogrzewanym garażem był nieszczelny; powodem był prawdopodobnie brak 
paroizolacji w konstrukcji stropu.
Niektóre nieszczelności udało się usunąć przed drugim badaniem, ale wynik 

n50 = 2,48 1/h nadal był niezadowalający. Drugie badanie pozwoliło na wykrycie kolej-
nych nieszczelności, takich jak: przyłącza elektryczne i wodno-kanalizacyjne przechodzą-
ce przez ściany zewnętrzne budynku, połączenia ścian zewnętrznych w narożach budynku. 
Niestety błędy popełnione podczas wykonania były w wielu przypadkach niemożliwe do 
usunięcia. W konsekwencji zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wenty-
lacji wzrosło z projektowanych 22 kWh/m2a do 31 kWh/m2a.
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Badanie szczelności przeprowadzone w Słomczynie dało lepszy, ale wciąż niewystar-
czający wynik n50=1,80 1/h. Ponieważ badanie wykonano w późniejszym etapie, budowy 
miejsca przecieku powietrza były inne od wymienionych powyżej, ale prawdopodobnie 
spowodowane przez te same błędy. Nieszczelności w warstwach paroszczelnych spowodo-
wały przesunięcie się granicy pomiędzy powietrzem zewnętrznym i wewnętrznym do środ-
ka budynku. Większość nieszczelności stwierdzono na:
 – przyłączach elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych przechodzących przez ściany ze-

wnętrzne i wewnętrzne,
 – włącznikach ściennych, gniazdkach elektrycznych i oświetleniu; chociaż budynek był 

mały, liczba otworów wynosiła ponad 120; powodem powstania nieszczelności był brak 
hermetycznych puszek,

 – klapie do nieogrzewanego poddasza,
 – wewnętrznych otworach drzwiowych; prawdopodobnie powietrze przenikało przez ścia-

ny wewnętrzne,
 – połączeniu pomiędzy stropem pod poddaszem nieogrzewanym a ścianami zewnętrznymi; 

prawidłowe rozwiązanie tego detalu przedstawiono w [6].

T a b e l a  6

Dane budynku i wyniki badań

Kubatura wentylowana [m3] 443

Powierzchnia podłogi netto [m2] 172

Pierwsze badanie Drugie badanie

Strumień przecieku powietrza V50 [m
3/h] 797 639

Wielkość wymiany powietrza n50 [1/h] 1,8 1,44

Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania i wentylacji [kWh/m2a] 21 19

15 (n50=0,6 1/h)

Podczas badania stwierdzono, że nieszczelności na pierwszym piętrze były większe niż 
na parterze. Przyczyną tego mogło być przenikanie powietrza z nieogrzewanego poddasza, 
brak paroizolacji w konstrukcji dachu lub nieszczelne połączenie pomiędzy dachem i stro-
pem poddasza. Niektóre z nieszczelności zostały usunięte podczas badania, np. włączniki 
ścienne, gniazdka elektryczne i otwory pod kable oświetleniowe zostały wypełnione trwale 
elastyczną masą uszczelniającą. W rezultacie wielkość wymian powietrza zmniejszyła się 
do n50 = 1,44 1/h, ale zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji było 
nadal powyżej 15 kWh/m2a.
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4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować w następujące wnioski 
końcowe:
1. Straty ciepła spowodowane brakiem szczelności przegród mają znaczący wpływ na zapo-

trzebowanie na energię budynków energooszczędnych i pasywnych, w najgorszym ana-
lizowanym przypadku spowodowały zwiększenie zapotrzebowania na energię użytkową 
do ogrzewania i wentylacji o 40%.

2. Możliwe jest budowanie budynków o bardzo szczelnej obudowie, np. n50 = 0,28 1/h dla 
pierwszego certyfikowanego budynku pasywnego w Polsce.

3. Osiągnięcie założonego poziomu szczelności jest łatwiejsze w budynkach o tradycyjnej 
konstrukcji murowanej lub ciężkiej prefabrykowanej, niż w budynkach o lekkiej kon-
strukcji drewnianej.

4. Wdrożenie recastu EPBD powinno obejmować zaostrzenie wymagań w zakresie szczel-
ności powietrznej; wymagania powinny być uzależnione od rodzaju systemu wentyla-
cji i charakterystyki energetycznej: budynki energooszczędne z wentylacją mechaniczną 
z odzyskiem ciepła n50 ≤ 1,0 1/h, budynki o niemal zerowym zużyciu energii z wentyla-
cją mechaniczną z odzyskiem ciepła n50 ≤ 0,6 1/h; badania szczelności powinny być obo-
wiązkowe, a nie tylko zalecane.

5. Należy zwrócić szczególną uwagę na edukację i promocję zagadnień związanych 
z szczelnością powietrzną oraz opracować katalogi, zawierające przykłady szczelnych 
rozwiązań detali konstrukcyjnych.
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