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Szczelność budynków wielkopłytowych 

przed i po termomodernizacji 
– wymóg czy dobrowolność
Dr inż. Katarzyna Nowak, mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieszko, Politechnika Krakowska

1. Szczelność budynków – wymagania

Badania szczelności obudowy są bardzo rzadko po-

dejmowane i dotyczą przede wszystkim budynków no-

wych. W praktyce brak jest wykonywania takich badań 
w budynkach istniejących przed i po poddaniu ich za-

biegom remontowo-naprawczym, np. po dociepleniu. 
Obecnie w Polsce jak i wielu krajach Unii Europejskiej 
ustawodawstwo nie narzuca obowiązku wykonywania 
badań szczelności zarówno nowych, jak i istniejących 
budynków. Badania takie są jedynie zalecane, a ko-

nieczność ich wykonania pojawia się jedynie w przypad-

ku wydania certyfikatu dla budynków pasywnych lub 
energooszczędnych. W treści Rozporządzenia w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie [1], określono jedynie, 
że w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, 
budynku użyteczności publicznej, a także w budynku 
produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzeźroczyste, 
złącza między przegrodami i częściami przegród oraz 
połączenia okien z ościeżami należy projektować i wy-

konywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczel-
ności na przenikanie powietrza.
Niemniej jednak przepisy zalecają przeprowadze-

nie badania szczelności powietrznej budynku oraz 

określenie wartości wskaźnika n50, określającego ilość 
wymian powietrza na godzinę, która zachodzi przy 
różnicy ciśnień 50 Pa. Według tych zaleceń wyma-

gane maksymalne wartości współczynnika n50 wyno-

szą odpowiednio:
a) dla budynków z wentylacją grawitacyjną 3,0 h-1,
b) dla budynków z wentylacją mechaniczną 1,5 h-1.
Badania szczelności budynków należy przeprowadzać 
zgodnie z normą PN-EN 13829 „Właściwości cieplne 
budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej 
budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem 
wentylatora” [2].
Norma dopuszcza dwie metody badań, w zależności 
od celu, w jakim są przeprowadzane:
a) Metoda A – badanie użytkowanego budynku,
b) Metoda B – badanie obudowy budynku.
Metody różnią się przede wszystkim sposobem przy-

gotowania budynku do badania.

2. Wielka płyta – skala problemu

Szacuje się, że w Polsce wybudowano około 4 mln 
lokali mieszkalnych z elementów prefabrykowanych 
w różnych systemach. Ponadto przyjmuje się, że obec-

nie w budynkach z wielkiej płyty mieszka ponad  
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10 mln Polaków. Sprawia to, że problematyka związa-

na z właściwym ich utrzymaniem, poprawą stanu tech-

nicznego, właściwościami izolacyjnymi przegród jak 
i zapewnieniem odpowiedniego komfortu cieplnego 
pomieszczeń jest coraz szerzej omawiana i analizo-

wana. Dominującym kryterium podczas termomoder-
nizacji tego typu budynków jest poprawa charaktery-

styki energetycznej tych obiektów, w ramach której 
podejmowane są najczęściej działania docieplenio-

we połączone z wymianą stolarki okiennej. Podczas 
projektowania tego typu działań uwzględnienie nie-

ciągłości elementów ściennych, w tym połączeń ele-

mentów oraz zmiennych, pod względem materiało-

wym, przekrojów na wysokości elementu, rzadko jest 
analizowane. Nie podejmowane są również powyko-

nawcze badania kontrolne mające na celu ocenę ja-

kościową i ilościową poprawy izolacyjności i szczel-
ności budynku czy lokalu.

3. Badania szczelności lokali w budynkach 
z wielkiej płyty

W celu oceny rzeczywistej szczelności obudowy w bu-

dynkach wielkopłytowych przeprowadzono pilotażowe 
badania w dwóch lokalach mieszkalnych w budynkach 
wykonanych w systemie W-70. Do badań wykorzysta-

no drzwi nawiewne Blowerdoor (rys. 1) z kontrolerem 
cyfrowym Retrotec 3000 oraz oprogramowanie do ana-

lizy wyników badań FanTestic.
Pierwszy badany lokal znajdował się na parterze, pięcio-

kondygnacyjnego bu-

dynku w systemie W70 
przed termomoderniza-

cją (rys. 2a). W miesz-

kaniu została wymie-

niona stolarka okienna. 
Było to narożne trzy-

pokojowe mieszkanie 
z osobną kuchnią i ła-

zienką o powierzchni 
53,4 m2.
Drugi lokal mieszkal-
ny znajdował się w bu-

dynku również wykona-

nym w systemie W-70, 
ale poddanym zabie-

gom dociepleniowym. 
(rys. 2b). Było to rów-

nież trzypokojowe mieszkanie narożne z kuchnią i ła-

zienką, z wymienioną stolarką okienną, o powierzchni 
użytkowej 49 m2.
W obydwu mieszkaniach zastosowana jest wentylacja 
grawitacyjna.
Próby szczelności w obydwu lokalach mieszkalnych 
przeprowadzone zostały w podobnych warunkach po-

godowych, zapewniających stabilność pomiarów.
Badania pierwszego lokalu przeprowadzono 04.05.2013, 

przy temperaturze powietrza zewnętrznego 12–15°C 
a lokalu drugiego 16.05.2015. Temperatura zewnętrzna 
w drugim badaniu wynosiła również około 15°C. Tem-

peratura powietrza wewnętrznego dla obu przypadków 
wynosiła około 22°C.
Testy wykonano dwoma metodami. W metodzie A ana-

lizującej stan budynku w stanie użytkowania nie zaśle-

piano otworów wentylacyjnych. W metodzie B wszyst-
kie otwory wentylacyjne zostały zaślepione. W trakcie 
badań prowadzono równolegle obserwację termowi-
zyjną mostków cieplnych i złączy systemowych. Wyni-
ki pomiarów z obu metod, dla poszczególnych budyn-

ków, zostały przedstawione odpowiednio w tabelach 1 
i 2 oraz na rysunkach 3 i 4.
Informacje o szczelności obudowy budynku (lokalu) 
daje test wykonany metodą B. W wyniku badań wy-

konanych metodą B otrzymana wartość wskaźnika n50 

(tabela 1 i 2) dla obydwu analizowanych mieszkań jest 
niższa od zalecanych wymagań podanych w warun-

kach technicznych. Różnica pomiędzy metodami A i B 
ma bezpośredni związek z intensywniejszym przepły-

wem powietrza przez otwory wentylacyjne. Niemniej 
jednak w pomiarach zauważalny jest udział innych nie-

szczelności w tym złączy systemowych.

Rys. 1. Zestaw drzwi nawiew-

nych Blowerdoor z kontrole-

rem Retrotec 3000 w lokalu 1

Rys. 2a. Budynek nr 1 – widok od strony północno-
wschodniej

Rys. 2b. Budynek nr 2 – widok od strony wschodniej



PRZEGLĄD BUDOWLANY 6/2015

A
R

T
Y

K
U

Ł
Y

 P
R

O
B

L
E

M
O

W
E

68

70 LAT WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Tabela 1. Wyniki pomiaru szczelności lokalu mieszkalnego nr 1

Metoda A Metoda B

Ilość wymian powietrza dla 50 Pa, n50 [1/h]
podciśnienie

5,800 2,345

Ilość wymian powietrza dla 50 Pa, n50 [1/h]
nadciśnienie

5,715 2,045

n50 [1/h] – wartość średnia 5,757 2,195

Tabela 2. Wyniki pomiaru szczelności lokalu mieszkalnego nr 2

Metoda A Metoda B

Ilość wymian powietrza dla 50 Pa, n50 [1/h]
podciśnienie

5,215 1,785

Ilość wymian powietrza dla 50 Pa, n50 [1/h]
nadciśnienie

5,595 1,770

n50 [1/h] – wartość średnia 5,405 1,777

Rys. 3a. Wykres różnicy ciśnień w budynku 1 przy próbie 
podciśnieniowej

Rys. 3b. Wykres zależności przepływu powietrza od wywo-

łanych różnic ciśnień w budynku 1
Rys. 4b. Wykres zależności przepływu powietrza od wywo-

łanych różnic ciśnień w budynku 2

Rys. 4a. Wykres różnicy ciśnień w budynku 2 przy próbie 
nadciśnieniowej

Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że w obu 
metodach wartości te są wyraźnie niższe dla budyn-

ku po termomodernizacji, co świadczy o podniesieniu 
szczelności obudowy w wyniku zastosowania termo-

izolacji i wyeliminowaniu nieciągłości w miejscach wy-

stępowania złączy systemowych.
W trakcie badań prowadzono również obserwację węzłów 
systemowych w budynku nr 1 – nieocieplonym. W budyn-

ku tym w latach wcześniejszych zostały przeprowadzone 

prace naprawcze, polegające między innymi na uszczel-
nianiu węzłów systemowych. W lokalu tym, na ścianach 
zewnętrznych, zaobserwowano zarysowania pionowe 
będące wynikiem występowania złączy systemowych 
(rys. 5 i 6). Niestety różnica temperatury pomiędzy śro-

dowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym była niewiel-
ka, około 7 K, dlatego też analiza termowizyjna była 
znacznie utrudniona. W celu obserwacji oraz spotę-

gowania przepływu powietrza przez złącza w trakcie 
badań wytworzono nadciśnienie o wartości powyżej  
100 Pa co ujawniło nieszczelności w złączach systemo-

wych: połączeniu podłogi ze ścianą zewnętrzną oraz 
w obszarze stolarki okiennej – wyniki przedstawiono 
na rysunku 7.

4. Podsumowanie

Przeprowadzone próby szczelności badanych loka-

li w budynkach systemowych wskazują na szczelność 
obudowy zgodną z wymaganiami warunków technicz-

nych [1]. Nieszczelności połączeń w badanym budyn-

ku nr 1 nie były obserwowane przy normalnym spo-

sobie użytkowania lokalu, a dopiero przy wytworzeniu 
bardzo dużej różnicy ciśnienia. Mimo wcześniejsze-

go uszczelniania węzłów systemowych, zapewnie-

nie pełnej szczelności obudowy nie zostało uzyskane.
Budynek nr 2 został poddany zabiegom dociepleniowym, 
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wyższa w stosunku do budynku nr 2. 
Ponadto wyniki pomiarów przepro-

wadzone metodą A, przy otwar-
tych przewodach wentylacyjnych, 
znacznie przewyższają wartości do-

puszczalne – w budynku 1 prawie 
2-krotnie w stosunku do wartości 
dopuszczalnej.
Porównując wyniki otrzymane w me-

todzie B, można stwierdzić, że nie-

szczelności wywołane występowa-

niem złączy systemowych obniżają 
szczelność budynku, natomiast za-

biegi dociepleniowe w znacznym 
stopniu mogą te nieszczelności eli-
minować. Należy jednak podkre-

ślić, że w wybranym do badań pi-
lotażowych budynku 1 poprawiona 
została szczelność złączy systemo-

wych. W następnym etapie badań 
szczelności lokali mieszkalnych w bu-

dynkach wielkopłytowych rozważa-

ne są budynki charakteryzujące się 
znacznymi nieszczelnościami złą-

czy (rys. 8).
Odrębną kwestią pozostaje rodzaj, 
sposób oraz sprawność instalacji 
wentylacyjnej w tego typu budyn-

kach.
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Rys 5. Złącze systemowe w budynku nr 1– widok od strony zewnętrznej

Rys. 6. Widok złącza systemowego – nieszczelności w miejscach przebiegu 
złącza pionowego w budynku nr 1

Rys. 7. Obniżenie temperatury na połączeniu podłogi ze ścianą zewnętrzną 
i w obszarze stolarki okiennej

Rys. 8. Widok złączy systemowych – nieszczelności w miejscach przebiegu złącza

co również wpłynęło na poprawę szczelności obudowy. 
Ponadto w obu budynkach/lokalach została wymieniona 
stolarka okienna. Niemniej jednak, wg metody B, w bu-

dynku nr 1 wartość wymian powietrza jest o ok. 20% 


