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AIRTIGHTNESS MEASUREMENTS 
OF THE BUILDINGS – FAN PRESSURISATION METHOD

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

Wymagania dotyczące szczelności budynków są ujęte w Warunkach Technicznych ale ich 
wykonywanie jest tylko zalecane, a nie wymagane. Z doświadczenia innych krajów wynika, 
że jest to jeden ze sposobów kontroli jakości robót budowlanych jak również nieszczelności 
w przegrodach zewnętrznych istniejących budynków. Usunięcie wszelkich niepożądanych 
nieszczelności pozwala zredukować zużycie energii potrzebnej na ogrzewanie budynku. 
W artykule omówiono metodę ciśnieniową wykorzystywaną do badania szczelności budynków 
oraz przedstawiono wyniki badań istniejących budynków.
Słowa kluczowe: badania szczelności budynków, przepuszczalność powietrzna q50, 
współczynnik n50, metoda wentylatorowa

A b s t r a c t

Requirements regarding airtightness of the buildings described in the polish national standards 
are just recommended not obligated. Based on the experience of the other countries it is obvious 
that the airtightness measurements give the possibility of field work controll and reduction of 
the building energy usage. In this paper the fan pressurisation method used for the airtightness 
measurements of the buildings was described together with some results of the field tests.
Keywords: air leakage, fan pressurisation method, airtightness of the buildings, n50 coefficient
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1. Polskie wymagania dotyczące badań szczelności budynków

Polskie ustawodawstwo nie narzuca obowiązku wykonywania badań szczelności bu-
dynków. W Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie [1] określono, że w budynku mieszkalnym, zamieszkania 
zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegro-
dy zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz po-
łączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich cał-
kowitej szczelności na przenikanie powietrza. 

Przepisy zalecają przeprowadzenie badania szczelności powietrznej budynku, oraz 
określenie wartości wskaźnika n50 określającego ilość wymian powietrza na godzinę, któ-
ra zachodzi przy różnicy ciśnień 50 Pa. Wymagane wartości współczynnika n50 wynoszą:
 – dla budynków z wentylacją grawitacyjną – 3,0 h-1,
 – dla budynków z wentylacją mechaniczną – 1,5 h-1.

W przypadku budynków pasywnych wartość współczynnika n50 powinna być mniej-
sza niż 0,6 h-1. Wymóg ten nakłada obowiązek wykonywania badań szczelności tych 
budynków.

2. Badania szczelności na podstawie normy PN-EN 13829

Badania szczelności budynków należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 13829 
Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Me-
toda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora [2]. Metoda ma zastosowanie do pomia-
ru przepływu powietrza przez obudowę budynku z zewnątrz do wewnątrz lub odwrotnie. 
Nie stosuje się jej do pomiaru przepływu powietrza z zewnątrz przez obudowę budynku 
i ponownie na zewnątrz budynku.

W badaniach szczelności budynków wykorzystuje się wytworzone w sposób mecha-
niczny nadciśnienie lub podciśnienie w budynku lub w jego części. Urządzenie wprowadza-
jące powietrze w ruch umożliwia wytworzenie określonego zakresu wartości podciśnienia 
i nadciśnienia w budynku względem środowiska zewnętrznego. Pomiar ciśnienia zgodnie 
z normą [2] wykonywany jest z dokładnością 2 Pa w zakresie od 0 Pa do 60 Pa, natomiast 
pomiar temperatury z dokładności 1K.

Norma dopuszcza dwie metody badań, w zależności od celu, w jakim są przeprowa-
dzane:
a) Metoda A – badanie użytkowanego budynku,
b) Metoda B – badanie obudowy budynku.

W obu metodach wszystkie celowo wykonane otwory w obudowie budynku, takie jak 
okna, drzwi, przewody kominowe, powinny być zamknięte lub zaślepione natomiast wszyst-
kie drzwi wewnętrzne obiektu powinny pozostać otwarte w czasie całego badania. Nale-
ży wyłączyć wszystkie urządzenia grzewcze z doprowadzaniem powietrza zewnętrznego, 
urządzenia klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Kominki otwarte powinny zostać oczysz-
czone z popiołu. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki instalacji wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji powinny być zaślepione. Otwory wentylacji naturalnej pozostają otwarte 
w przypadku metody A lub zaślepione w przypadku metody B.
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3. Wielkości opisujące szczelność budynku

Na podstawie normy określano następujące wielkości opisujące szczelność budynku:
a) wielkość wymiany powietrza nΔpr w warunkach założonej różnicy ciśnień np. 50 Pa – 

współczynnik n50.

gdzie:
VΔpr – wartość średniego przecieku powietrza, przy założonym ciśnieniu,
V – kubatura wewnętrzna budynku - stanowi objętość powietrza wewnątrz bada-

nego budynku lub części budynku. Określana jest jako iloczyn pola podłogi 
netto oraz średniej wysokości pomieszczenia netto bez odejmowania kuba-
tury umeblowania.

Strumień przecieku powietrza VΔpr w warunkach różnicy ciśnienia odniesienia Δpr, 
zazwyczaj 50 Pa, określa się na podstawie równania: 

gdzie:
CL – współczynnik przecieku powietrza w m3/(h ∙ Pa),
Δpr – wytworzona różnica ciśnienia, w Pa.

b) przepuszczalność powietrzna przy ciśnieniu 50 Pa, q50

gdzie:
V50 – wartość strumienia przecieku powietrza przy różnicy ciśnienia 50 Pa,
AE – pole obudowy – całkowite pole wszystkich podłóg, ścian oraz stropów ogra-

niczających poddaną badaniom kubaturę wewnętrzną. Wielkość ta zawiera 
ściany i podłogi poniżej poziomu terenu.

4. Charakterystyka metody pomiaru

Do badań wykorzystano drzwi nawiewne Blowerdoor z kontrolerem cyfrowym Retrotec 
3000 oraz oprogramowanie do analizy wyników badań FanTestic. 

Norma [2] określa warunki meteorologiczne, w jakich powinny być przeprowadzane 
badania. Iloczyn różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, w kelwinach, i wysoko-
ści obudowy budynku, w metrach, powinna być nie większa niż 500 mK. Różnica ciśnienia 
wewnątrz i na zewnątrz budynku nie może przekroczyć wartości 5Pa. Jeśli prędkość wia-
tru przekracza 6 m/s lub osiąga trzeci stopień w skali Beauforta, wykonanie badania może 
okazać się niemożliwe lub dawać wyniki, które nie mogą być uwzględniane w obliczeniach. 

Przed rozpoczęciem badania należy wprowadzić do programu takie dane, jak kubatura 
netto budynku, prędkość wiatru, temperaturę wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
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W pierwszej fazie pomiaru, po szczelnym zamknięciu płócienną przesłoną otworu wenty-
latora, sprawdzana jest rzeczywista różnica ciśnienia pomiędzy środowiskiem zewnętrznym 
i wewnętrznym. Jeśli różnica nie przekracza wartości 5Pa, rozpoczyna się druga faza pomia-
ru. Program wykonuje pomiar wielkości strumienia powietrza przepływającego przez wen-
tylator dla wartości różnicy ciśnienia 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 Pa. Dla każdej war-
tości różnicy ciśnienia program wykonuje 20 pomiarów, z których wylicza wartość średnią.

Program FanTestic dokonuje analizy pomierzonych wielkości a po zakończeniu badania ge-
neruje raport, z którego możemy odczytać wartości wymiany powietrza n50, przepuszczalność 
dla 50 Pa – q50, wielkość przepływu powietrza przy różnicy 50 Pa, wykres zależności prze-
pływu powietrza od wywołanych różnic ciśnień oraz wykres pomierzonych różnic ciśnień.

5. Badania w praktyce

Badaniom został poddany dwukondygnacyjny budynek jednorodzinny (rys 1). W bu-
dynku jest również nieogrzewana piwnica. Na każdej z kondygnacji nadziemnych znajdu-
je się wydzielony lokal mieszkalny. Budowę budynku w konstrukcji tradycyjnej, murowa-
ny: pustak + szczelina powietrzna + cegła, ukończono w 1986 r. Celem badania była ocena 
szczelności każdego lokalu z osobna oraz całościowa ocena budynku.

Badania rozpoczęto od mieszkania zlokalizowanego na parterze.
Informacje dotyczące badanego lokalu mieszkalnego:
 – lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz holu
 – kubatura wewnętrzna 223 m3

 – pole obudowy 305 m2

 – ogrzewanie centralne, kocioł węglowy
 – wentylacja grawitacyjna, kratki wentylacyjne w łazience, w kuchni oraz w holu
 – od strony północnej zamontowane są dwuszybowe okna z PCV, a od strony południo-

wej drewniane skrzynkowe.

Rys. 1. Badany budynek: a) elewacja południowa, b) elewacja północna

Fig. 1. View of the building: a) the south elevation, b) the north elevation

a) b)
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Badania przeprowadzono w następujących warunkach pogodowych: temperatura po-
wietrza zewnętrznego 10°C, siła wiatru w skali Beauforta na podstawie obserwacji wła-
snych: 2. Temperatura powietrza wewnątrz lokalu wynosiła 20oC.

Badanie wykonano dwoma metodami. W metodzie A, analizującej stan budynku w sta-
nie użytkowania, nie zaślepiano otworów wentylacyjnych. W metodzie B wszystkie otwory 
wentylacyjne zostały zaślepione. 

Wyniki pomiarów z obu metod przedstawiono w tab.1 

T a b e l a  1

Wyniki pomiaru badania szczelności lokalu na parterze budynku

Metoda A Metoda B
Różnica ciśnień 

w warunkach zerowego 
przepływu na początku 

badania [Pa]

-2,33

-2,03

-2,49

-2,04

-2,71

-2,03

-2,84

-1,25

-2,52

-1,37

-2,32

-1,24

-2,92

-1,77

-2,73

-2,42

-2,64

-2,29

-2,78

-2,53

Wymuszona różnica 
ciśnień [Pa]

-14,7

-15,0

-19,0

-19,7

-25,4

-24,9

-30,0

-30,0

-34,0

-34,5

-40,5

-40,6

-44,5

-45,3

-49,8

-49,5

-55,8

-55,6

-59,2

-60,1

Różnica ciśnień w 
warunkach zerowego 
przepływu na końcu 

badania [Pa]

-2,56

1,76

-2,76

2,01

-2,70

3,26

-3,89

6,19

-2,83

7,91

-2,22

6,99

-1,86

6,30

-2,29

5,55

-1,95

3,99

-1,11

2,33

Ciśnienie w świetle 
wentylatora [Pa]

102,6

86,7

159

136,5

225

186,4

86,1

230,8

109,7

79

127,9

95,5

148

116,1

166,7

125

189,9

164

90,1

190,6

Całkowity przepływ 
powietrza, Vr  [m

3/h]

409,2

375,2

513,3

474,5

614,0

557,5

684,5

622,1

774,1

655,1

838,3

720,5

903,0

796,8

960,2

828,5

1027

952,0

993,7

1028

Zredukowany 
przepływ powietrza, 

Venv [m
3/h]

394,9

362,1

495,3

457,9

592,5

538,1

660,5

600,3

747,0

632,2

809,0

695,4

871,4

768,9

926,7

799,6

990,8

918,7

959,0

992,5

Błąd [%]
-3,0%

-2,5%

1,3%

3,0%

-0,1%

3,4%

-0,3%

1,9%

3,9%

-2,4%

0,7%

-4,0%

2,1%

-1,6%

1,1%

-3,8%

0,7%

2,0%

-6,0%

4,4%

Wyniki dla metody A, zamieszczono w Tabeli 2, dla metody B w Tabeli 3. 
Krotność wymian n50 w przypadku obu metod jest wyższa od wartości dopuszczalnej 

wynoszącej 3. Polskie przepisy nie określają granicznych wartości współczynników q50 
oraz w50. W przypadku metody A, wszystkie wartości są wyższe niż w metodzie B. Ma to 
związek z intensywniejszym przepływem powietrza w metodzie A spowodowanym nieza-
ślepionymi otworami wentylacyjnymi.
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Jednym z parametrów określającym charakter ruchu powietrza wewnętrznego jest tzw. 
wykładnik przepływu – n [2]. Parametr ten przyjmuje wartości z przedziału 0,5–1.0. Warto-
ści 1,0 reprezentuje w pełni laminarny przepływ powietrza, natomiast wartość 0,5 dotyczy 
turbulentnego przepływu. W wyniku pomiarów szczelności metodą A przy niezaślepionych 
otworach wentylacyjnych wartość n = 0,59, dla metody B, wartość ta jest wyższa i wynosi 
n = 0,70. Wynik jest potwierdzeniem intensywniejszego przepływu powietrza w przypad-
ku pomiaru metodą A. W analitycznych metodach określania strumieni objętości powietrza 
w budynkach z uwzględnieniem infiltracji [3], wartości współczynnika przepływu przyj-
mowane są jako wielkości stałe n = 0,667.

T a b e l a  2

Wyniki badania szczelności lokalu na pierwszej kondygnacji metodą A

Wyniki 95% przedział pewności Niepewność

Przepływ powietrza dla 
50 Pa, V50 [m

3/h] 961,0 932,5 990,5 +/-0,0301

Ilość wymian powietrza dla 
50 Pa, n50 [/h] 4,310 3,651 4,970 +/-0,1530

Przepuszczalność powietrza 
dla 50 Pa, q50 [m

3/h/m2] 3,151 2,669 3,634 +/-0,1500

Jednostkowy strumień 
przecieku dla 50 Pa, 

w50 [m
3/h/m2]

11,722 9,928 13,515 +/-0,1500

Wykładnik przepływu n [-] 0,5974 0,5526 0,6421

T a b e l a  3

Wyniki badania szczelności obudowy lokalu na pierwszej kondygnacji metodą B

Wyniki 95% przedział pewności Niepewność

Przepływ powietrza dla 
50 Pa, V50 [m

3/h] 829,5 803,5 856,0 +/-0,0317

Ilość wymian powietrza dla 
50 Pa, n50 [/h] 3,720 3,150 4,290 +/-0,1533

Przepuszczalność powietrza 
dla 50 Pa, q50 [m

3/h/m2] 2,719 2,303 3,136 +/-0,1500

Jednostkowy strumień 
przecieku dla 50 Pa, 

w50 [m
3/h/m2]

10,115 8,564 11,666 +/-0,1500

Wykładnik przepływu n [-] 0,7085 0,6491 0,7679
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Kolejnym obiektem badań był lokal mieszkalny zlokalizowany na piętrze tego samego 
budynku. Dane geometryczne odnośnie do lokalu są takie same, jak w przypadku lokalu na 
parterze. Jedyna różnicą mającą znaczny wpływ na wyniki są okna. W przypadku lokalu 
na piętrze wszystkie okna są plastikowe i szczelne, w przypadku lokalu na parterze od stro-
ny południowej znajdują się nieszczelne okna drewniane. Użytkownicy narzekają na nie-
szczelności okien szczególnie w okresie zimowym. 

Badanie przeprowadzono metodą B, gdyż celem było przeanalizowanie i porównanie 
szczelności obudowy budynku. Wyniki badań pokazują, jak znaczne nieszczelności powo-
dują okna na parterze budynku (tabela 4). 

Wartość wskaźnika n50 dla lokalu na piętrze wynosi 2,13, jest to wartość spełniająca wy-
mogi stawiane przez warunki techniczne. Jednocześnie wartość ta jest znacznie niższa niż 
w przypadku lokalu, o takiej samej powierzchni oraz kubaturze, zlokalizowanego na parte-
rze, dla którego wartość n50 wynosi 3,72.

T a b e l a  4

Wyniki badania szczelności obudowy metodą B – lokal na piętrze budynku

Wyniki 95% przedział pewności Niepewność

Przepływ powietrza dla 
50 Pa, V50 [m

3/h] 476,5 421,5 538,5 +/-0,1231

Ilość wymian powietrza dla 
50 Pa, n50 [/h] 2,135 1,720 2,551 +/-0,1940

Przepuszczalność powietrza 
dla 50 Pa, q50 [m

3/h/m2] 1,562 1,259 1,865 +/-0,1900

Jednostkowy strumień 
przecieku dla 50 Pa, 

w50 [m
3/h/m2]

5,739 4,626 6,853 +/-0,1900

Wykładnik przepływu n [-] 0,5003 0,3325 0,6710

Ostatnim etapem badania była próba szczelności obudowy budynku, którego częścia-
mi składowymi były analizowane powyżej lokale mieszkalne. Badaniu poddano budynek 
z wyłączeniem piwnicy oraz strychu. Badania przeprowadzono metodą B. Wyniki przed-
stawiono w tabeli 5. 

Informacje dotyczące badanej części budynku (jeśli inne niż w przypadkach analizo-
wanych powyżej): 

 – badaniu zostały poddane dwie kondygnacje nadziemne oraz łącząca je klatka schodowa. 
 – kubatura wewnętrzna 530 m3,
 – pole obudowy 465 m2.

Badania przeprowadzono w następujących warunkach pogodowych: temperatura po-
wietrza zewnętrznego 20°C, siła wiatru w skali Beauforta na podstawie obserwacji wła-
snych: 0. Temperatura powietrza wewnątrz badanej części budynku wynosiła 20oC.
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T a b e l a  5

Wyniki badania szczelności obudowy całego budynku metodą B 

Wyniki 95% przedział pewności Niepewność

Przepływ powietrza dla 
50 Pa, V50 [m

3/h] 1985 1960 2005 +/-0,0112

Ilość wymian powietrza dla 
50 Pa, n50 [/h] 3,741 3,550 3,930 +/-0,0512

Przepuszczalność powietrza 
dla 50 Pa, q50 [m

3/h/m2] 4,264 5,632 6,240 +/-0,0512

Jednostkowy strumień 
przecieku dla 50 Pa, 

w50 [m
3/h/m2]

9,913 9,405 10,421 +/-0,0512

Wykładnik przepływu n [-] 0,6262 0,6090 0,6434

Wynik ostatniego badania zaskoczył autorów, wartość współczynnika n50 wynosi 3,74 
i jest wyższa niż dla obu lokali analizowanych osobno. Uzasadnieniem tego wyniku może 
być obecność dodatkowych otworów okiennych oraz drzwiowych w obrębie klatki schodo-
wej. Tutaj podobnie jak w przypadku lokali część okien jest nieszczelna. Wartość współ-
czynnika q50 jest znacznie wyższa i wynosi 4,264 w przypadku osobnych lokali wynosiła 
odpowiednio 2,719 oraz 1,56.

6. Wnioski

Analizowany obiekt jest budynkiem o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Zamon-
towana w nim stolarka okienna charakteryzowała się różnymi właściwościami zarówno 
cieplnymi, jak i związanymi z ich szczelnością. Podział funkcjonalny budynku na dwa 
osobne lokale mieszkalne pozwolił na analizę wpływu rodzaju stolarki oraz sposobu jej 
osadzenia na szczelność całej obudowy.

W przypadku lokalu z zamontowanymi oknami skrzynkowymi wyznaczony współ-
czynnik n50 jest o 74,2% wyższy niż dla lokalu o tej samej geometrii, ale z wymienio-
ną, szczelniejszą stolarką okienną. Istotnym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest 
uzyskanie gorszej szczelności dla całego obiektu niż dla poszczególnych lokali. Istotny 
wpływ na takie wyniki miał fakt, iż element łączący obydwa lokale, jakim jest klatka 
schodowa zawiera wiele nieszczelności związanych z rodzajem i sposobem zamonto-
wania stolarki okiennej oraz połączeniem z kondygnacjami nieogrzewanymi: strychem 
i piwnicą.
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