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Jak zdrowo mieszkać

Powietrze, najważniejsza podstawa naszego życia, otacza nas na co 
dzień w sposób tak naturalny, że nawet o tym nie myślimy. Należy też 
pamiętać, że ogromną część życia nie spędzamy na świeżym powie-
trzu, ale w zamkniętych budynkach. Dlatego dobra jakość powietrza w 
pomieszczeniach jest tak ważna dla dobrego samopoczucia i zdrowia 
ludzi. Powietrze jest mieszaniną różnych gazów i oprócz niezbędnego 
dla nas tlenu zawiera również wilgoć w postaci niewidocznej pary wod-
nej. I to właśnie zawartość tej wody w powietrzu odgrywa tak istotną 
rolę w tworzeniu zdrowych budynków i pomieszczeń, w których żyjemy 
i pracujemy.

Według ostatnio przeprowadzonych badań* stwierdzono, że to właśnie 
wilgoć w europejskich zasobach budowlanych jest jednym z najczęściej 
występujących problemów o tak negatywnym znaczeniu. Jako główne 
przyczyny wskazano nieodpowiednio zaprojektowane konstrukcje 
budowlane oraz niewystarczającą wentylację. Około 84 milionów ludzi 
w Europie mieszka w wilgotnych mieszkaniach, co ma poważne kon-
sekwencje dla ich zdrowia. W budynkach wilgotnych lub zarażonych 
pleśnią ryzyko wystąpienia alergii, astmy lub innych problemów z od-
dychaniem staje się znacznie wyższe. Już kilka widocznych centyme-
trów kwadratowych spleśniałej powierzchni wymaga pilnego  działania, 
aby się jej pozbyć. Chorzy mieszkający w niezdrowych budynkach po-
wodują powstawanie dodatkowych kosztów w systemie opieki zdrowot-
nej. Ponadto dochodzi do dalszych szkód ekonomicznych z powodu 
utraty wydajności w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych. 
Dzięki dobrze zaplanowanym i starannie wykonanym pracom remonto-
wym, istnieje możliwość zmniejszenia ilości zawilgoconych budynków, 
a tym samym stworzenia warunków do zdrowego życia.

*  Velux Germany GmbH. Barometr dla zdrowych domów 2017.  
 Budynki i ich wpływ na zdrowie Europejczyków.

POWIETRZE I WILGOĆ

84 mln
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Ze względu na wzajemne zależności występujące pomiędzy różnymi 
czynnikami mającymi wpływ na wilgotność i wietrzenie pomieszczeń 
temat ten jest dość złożony: w przypadku bardzo słabo ocieplonych 
budynków, nawet przy zachowaniu normalnego poziomu wilgotności 
w pomieszczeniach od strony wewnętrznej na dużych powierzchniach 
względnie miejscowo w rejonach gdzie występuje zjawisko mostka ter-
micznego, może wystąpić zimą przy niskich temperaturach silne schło-
dzenie a tym samym zwiększenie wilgotności przypowierzchniowej. 
Wysoka izolacyjność termiczna z kolei wpływa pozytywnie na ochronę 
przed wilgocią dzięki utrzymywaniu wyższych temperatur powierzchni 
w pomieszczeniach. Efektem tego jest większy komfort oraz odczucie 
przytulanej atmosfery dla osób przybywających w pokojach.

Niemniej wyższa izolacyjność termiczna jest możliwa tylko w przypadku 
zastosowania hermetycznych przegród budowlanych, w których nie 
będzie wstępować wymuszona przez nieszczelności wentylacja (infiltra-
cja) pomieszczeń. Z drugiej strony jeśli nie ma odpowiedniego systemu 
wentylacji, może wystąpić bardzo wysoka wilgotność powietrza w 
pomieszczeniach. Zwiększa się wówczas ryzyko powstawania obszarów 
wilgoci oraz szkodliwego tworzenia się pleśni w pomieszczeniach o słabej 
wentylacji względnie w pobliżu występujących mostków termicznych. 
Dlatego przy planowaniu wszelkiego rodzaju działań renowacyjnych lub 
projektach nowych budynków, wszystkie trzy aspekty muszą być w rów-
nym stopniu brane pod uwagę: izolacyjność termiczna, ochrona przed 
wilgocią oraz koncepcja systemu wentylacji. W międzyczasie wymóg ten 
znalazł odzwierciedlenie w przepisach normalizacyjnych.

Więcej na ten temat można znaleźć w „Książce o Szkle” SANCO wy-
danie 10/2020: W rozdziale 3.1 Ciepło oraz rozdziale 3.2 Wilgotność 
i klimat

Aspekty istotne dla zdrowego mieszkania

Izolacyjność termiczna      

Ochrona przed 
wilgocią

Koncepcja systemu 
wentylacji

Zdrowe 
mieszkanie



Zabezpieczenie budynków przed wilgocią  
(DIN 4108-3)
 
Stasowane w Niemczech rozporządzenie w sprawie oszczędzania ener-
gii (tzw. EnEV) odnosi się do serii norm DIN 4108 „Izolacja cieplna 
oraz oszczędzanie energii w budynkach”, które są powszechnie obo-
wiązującym wymogiem prawnym. Ich zakres obejmuje planowanie 
i budowanie pomieszczeń w budynkach wysokich, które zgodnie z 
przeznaczeniem są ogrzewane do normalnych temperatur wewnętrz-
nych (tzn. powyżej 19 °C) oraz, w których utrzymuje się minimalne 
temperatury wewnętrzne (tzn. powyżej 12 °C i poniżej 19 °C). W po-
szczególnych częściach tej normy określa się minimalne wymagania 
dotyczące zimowej i letniej ochrony cieplnej, przyjęte metody obliczeń 
oraz wymagania dotyczące szczelności budynków i tym podobnych.

Część 3 normy DIN 4108 dotyczy ochrony przed wilgocią będącej pod 
wpływem zmieniających się warunków pogodowych i klimatycznych. 
Służy do udowodnienia, że konstrukcje budowlane są technicznie 
przygotowane na działanie wilgoci. Norma DIN 4108-3 definiuje 
wymagania, wyjaśnia metodę obliczeń oraz dostarcza informacji na 
temat planowania i wykonania. Celem jest prawidłowe zaprojektowa-
nie izolacji termicznej w taki sposób, aby temperatury powierzchni od 
strony wewnętrznej pomieszczenia przy uwzględnieniu określonych 
warunków nie spadały poniżej minimalnej wartości krytycznej. Zakłada 
się przy tym, że faza wysychania budynku została już zakończona, 
gdyż usuwanie wilgoci z budynku w stanie surowym może tymczasowo 
wymagać dodatkowych działań.

Generalnie obowiązuje zasada: im lepsza izolacja termiczna przegród 
zewnętrznych budynku, tym wyższa temperatura powierzchni od 
strony pomieszczenia będzie utrzymywać się w okresie zimowym. 
Dzięki temu powstaje mniejsze ryzyko rozwoju pleśni oraz niezdro-
wych warunków dla osób przybywających w pomieszaniach. W specy-
fikacjach normatywnych określa się w tym zakresie tylko wymagania 
minimalne.

Aby uniknąć zjawiska skraplania się  pary wodnej (kondensacji), w 
żadnym miejscu na powierzchni elementu budowlanego nie może 
być osiągnięta wilgotność względna 100 %. Natomiast aby uniknąć 
tworzenia się zarodników pleśni wilgotność względna nie może w 
danym miejscu osiągnąć 80 % i więcej. Dodatkowo w celu uniknięcia 
korozji materiałów budowlanych, mogą obowiązywać dalsze specyfi-
kacje dotyczące maksymalnej dopuszczalnej wilgotności powierzchni.

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ  
W ZALEŻNOŚCI OD PANUJĄCYCH WARUNKÓW 
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Zgodnie z normą DIN 4108-3 za krytyczne uważa się następujące 
poziomy wilgotności na powierzchniach elementów budowalnych od 
strony pomieszczenia: 
¡  dla kondensacji pary wodnej 
 Фsi,cr = 1  (odpowiada 100 % wilgotności względnej)
¡  dla wzrostu pleśni   

Фsi,cr = 0,8 (odpowiada 80 % wilgotności względnej)

W zależności od temperatury oraz wilgotności względnej powietrza w 
pomieszczeniu można na tej podstawie obliczyć najniższą wymaganą 
temperaturę powierzchni. Dla tak zwanych warunków normalnych 
(20 °C, wilgotność względna 50 %) obowiązują następujące wymaga-
nia dotyczące minimalnych temperatur powierzchni: 
¡  dla kondensacji pary wodnej 

Tsi,cr = 9,3 °C
¡ dla wzrostu pleśni  
 Tsi,cr = 12,6 °C

  Ф wilgotność względna (grecka litera Phi)
  si powierzchnia od strony pomieszczenia (surface internal)
  cr wartość krytyczna (critical)

Pleśń – niebezpieczeństwo, które nie zawsze jest  
widoczne*

Charakterystyczne plamy pleśni powstają w wyniku rozwoju mikroor-
ganizmów na elementach wyposażenia wnętrz, na ścianach lub na 
innych komponentach budowalnych, spowodowanych przez zarodniki 
pleśni, ale także przez drożdże i inne bakterie. W naturze pleśnie odgry-
wają między innymi ważną rolę w rozkładzie materiału organicznego. 
Ich zarodniki rozprzestrzeniają się wraz z wiatrem, dlatego zawsze są 
obecne w powietrzu, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. 
Większość rodzajów pleśni ma zarodniki o średnicy mniejszej niż  
10 µm. Ponieważ są tak małe, można je wdychać do płuc.

W przyrodzie występuje duża różnorodność pleśni. Wszystkie razem 
mają wspólną cechę: to łączenie się nici komórkowych pleśni w ledwo 
widoczną gołym okiem sieć (grzybnię). Gdy pleśnie łącząc się tworzą w 
dużych ilościach kolorowe zarodniki, aby się rozmnażać i rozprzestrze-
niać, wtedy stają się wyraźnie widoczne w postaci charakterystycznych 
plam. Zwiększona koncentracja zarodników w powietrzu może z kolei 
prowadzić do różnych problemów zdrowotnych.

Jeśli ludzie stają się narażeni na pleśń w pomieszczeniach, ryzyko wy-
stąpienia różnych chorób układu oddechowego jest znacznie większe. 
Uważa się, że związek między wilgotnymi wnętrzami i/lub pleśnią a 
rozwojem astmy, zwłaszcza u dzieci, jest pewny. Pleśń nie musi być 
widoczna, jej rozwój może nastąpić również w ukryciu, za meblami, za 
listwami przypodłogowymi lub wewnątrz elementów budowalnych.

*  Wytyczne „Zapobieganie, wykrywanie i renowacja zagrzybienia pleśnią w budyn-
kach”. Opublikowane przez Komisję ds. Higieny Powietrza w Pomieszczeniach 
Federalnej Agencji Środowiska, Dessau, listopad 2017

Aby zarodniki mogły kiełkować a grzybnia się rozrastać, pleśnie 
potrzebują trzech rzeczy: składników odżywczych, odpowiedniej tem-
peratury i wilgotności. Im więcej z tych trzech czynników znajduje się 
w korzystnym zakresie i im dłużej utrzymuje się ten stan, tym większe 
jest prawdopodobieństwo zagrzybienia pleśnią. Składniki odżywcze są 
praktycznie zawsze obecne w kurzu domowym lub materiałach budow-
lanych, a w samych budynkach jest zwykle dostatecznie ciepło. Dlatego 
to wilgoć odgrywa tak kluczową rolę.

Trzeba pamiętać, że podłoże wcale nie musi być widocznie mokre, aby 
pleśń mogła się rozwijać. Wystarczy, aby na powierzchni lub w mate-
riale przez dłuższy czas utrzymywała się wilgotność względna od 70% 
do 80 %. Przy wilgotności względnej wynoszącej 80 % warunki wstępne 
dla rozwoju wielu rodzajów pleśni występujących w pomieszczeniach 
są już spełnione. Przy wilgotności powierzchniowej przekraczającej 80% 
mogą rozwijać się prawie wszystkie rodzaje pleśni i bakterii. Jeśli w 
lokalnym punkcie zostanie osiągnięta 100 % wilgotność, tj. jeśli tempe-
ratura spadnie poniżej punktu rosy, wilgoć skrapla się na powierzchni, 
tworząc kropelki wody. Wtedy warunki wzrostu są idealne nie tylko dla 
pleśni, ale także dla bakterii.

Zwiększona wilgotność, która ostatecznie prowadzi do powstania ple-
śni, może być spowodowana wadami konstrukcyjnymi, uszkodzeniami 
spowodowanymi przez wodę lub przez użytkowników pomieszczenia 
względnie kombinacją tych czynników razem.



Jeśli temperatura powietrza oraz wilgotność w pomieszczeniu odbie-
gają od warunków standardowych, to w dalszym ciągu obowiązują te 
same wartości dla krytycznej wilgotności względnej występującej na 
powierzchniach elementów budowlanych. W tym przypadku jednak 
będą obowiązywać inne minimalne dopuszczalne temperatury po-
wierzchni.

W przypadku określania indywidualnych warunków klimatycznych dla 
danego pomieszczenia krytyczną minimalną temperaturę powierzchni 
od strony pomieszczenia Tsi,cr można obliczyć dla każdego przypadku 
z osobna lub w przybliżeniu określić przy użyciu tabel A.1 i A.2 z za-
łącznika A do normy DIN 4108-3.

Ciśnienie cząstkowe pary wodnej wyrażone w Pascalach odczytuje się 
z tabeli A.1, w zależności od wilgotności względnej i temperatury po-
wietrza w pomieszczeniu.  Przykład: przy 60 % wilgotności względnej 
i temperaturze powietrza w pomieszczeniu 22 °C, ciśnienie cząstkowe 
pary wodnej wynosi 1585 Pa (ok. 1600 Pa).
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Ciśnienie cząstkowe pary wodnej zawartej w powietrzu w 
funkcji temperatury i wilgotności względnej (tabela A.1)

Temperatura Ciśnienie cząstkowe pary wodnej Pa przy danej wilgotności względnej 

30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 %

30 °C 1272 1484 1696 1908 2120 2332 2544 2756 2968 3180 3392 3604 3816 4028

29 °C 1201 1401 1601 1801 2002 2202 2402 2602 2802 3002 3203 3403 3603 3803

28 °C 1133 1322 1511 1700 1889 2078 2267 2455 2644 2833 3022 3211 3400 3589

27 °C 1069 1247 1425 1603 1782 1960 2138 2316 2494 2672 2851 3029 3207 3385

26 °C 1008 1176 1344 1512 1680 1848 2016 2184 2352 2520 2688 2856 3024 3191

25 °C 950 1108 1266 1425 1583 1741 1900 2058 2216 2374 2533 2691 2849 3008

24 °C 895 1044 1193 1342 1491 1640 1789 1938 2088 2237 2386 2535 2684 2833

23 °C 842 983 1123 1264 1404 1544 1695 1825 1965 2106 2246 2387 2527 2667

22 °C 793 925 1057 1199 1321 1453 1585 1718 1850 1982 2114 2246 2378 2510

21 °C 746 870 994 1119 1243 1367 1491 1616 1740 1864 1988 2113 2237 2361

20 °C 701 818 935 1052 1168 1285 1402 1519 1636 1753 1870 1986 2103 2220

19 °C 659 769 878 988 1098 1208 1318 1427 1537 1647 1757 1867 1977 2086

18 °C 619 722 825 928 1031 1135 1238 1341 1444 1547 1650 1753 1857 1960

17 °C 581 678 775 871 968 1065 1162 1259 1356 1452 1549 1646 1743 1840

16 °C 545 636 727 818 909 1000 1090 1181 1272 1363 1454 1545 1636 1726

15 °C 511 597 682 767 852 937 1023 1108 1193 1278 1364 1449 1534 1619

14 °C 479 559 639 719 799 879 959 1039 1118 1198 1278 1358 1438 1518

13 °C 449 524 599 674 748 823 898 973 1048 1123 1198 1272 1347 1422

12 °C 421 491 561 631 701 771 841 911 981 1051 1121 1192 1262 1332

11 °C 394 459 525 590 656 722 787 853 918 984 1050 1115 1181 1246

10 °C 368 430 491 552 614 675 736 798 859 920 982 1043 1105 1166



Odczytując daną wartość z tabeli A.1, można następnie w tabeli 
A.2 znaleźć minimalną wymaganą temperaturę powierzchni – w 
zależności od tego, która z krytycznej wartości maksymalnej Фsi,cr 
wilgotności względnej powierzchni jest wymagana. Przykład: dla 
ciśnienia cząstkowego pary wodnej ok. 1600 Pa (dla 60 % wilgotności 
względnej i 22 °C) 

krytyczna temperatura powierzchni przy której tworzy się pleśń jest 
osiągana już przy schłodzeniu do zaledwie 17,5 °C, zaś kondensat 
pojawi się dopiero przy 14 °C.

Wyższe temperatury powietrza w pomieszczeniu i/lub wyższa 
względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu prowadzą do wyż-
szego ciśnienia cząstkowego pary wodnej. W takich przypadkach kry-
tyczne poziomy wilgotności powierzchni 80 % (tworzenie się pleśni) lub 
100 % (powstawanie kondensatu) będą osiągane nawet przy wyższych 
temperaturach powierzchni. (patrz również „Książka o Szkle” SANCO, 
Wykres punktu rosy, strona 96).
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Minimalne wartości temperatur na powierzchniach od strony po-
mieszczenia w zależności od pary wodnej zawartej w pomieszcze-
niu oraz maksymalnej krytycznej wartości wilgotności względnej 
na powierzchni (tabela A.2, załącznik A, norma DIN 4108-3)

Ciśnienie 
pary  
wodnej

Minimalna wartość temperatury na powierzchni °C  
dla krytycznej wilgotności względnej powietrza na 
powierzchni w %

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

3000 Pa 36,2 32,9 30,2 27,9 25,9 24,1

2900 Pa 35,6 32,3 29,6 27,3 25,3 23,5

2800 Pa 34,9 31,7 29,0 26,7 24,7 23,0

2700 Pa 34,3 31,0 28,4 26,1 24,1 22,4

2600 Pa 33,6 30,4 27,7 25,4 23,5 21,7

2500 Pa 32,9 29,7 27,0 24,8 22,8 21,1

2400 Pa 32,2 29,0 26,3 24,1 22,2 20,4

2300 Pa 31,4 28,3 25,6 23,4 21,5 19,7

2200 Pa 30,6 27,5 24,9 22,7 20,7 19,0

2100 Pa 29,8 26,7 24,1 21,9 20,0 18,3

2000 Pa 29,0 25,9 23,3 21,1 19,2 17,5

1900 Pa 28,1 25,0 22,4 20,3 18,4 16,7

1800 Pa 27,2 24,1 21,6 19,4 17,5 15,9

1700 Pa 26,2 23,1 20,6 18,5 16,6 15,0

1600 Pa 25,2 22,2 19,6 17,5 15,7 14,0

1500 Pa 24,1 21,1 18,6 16,5 14,7 13,0

1400 Pa 23,0 20,0 17,5 15,4 13,6 12,0

1300 Pa 21,7 18,8 16,3 14,3 12,5 10,9

1200 Pa 20,4 17,5 15,1 13,0 11,2 9,7

1100 Pa 19,0 16,1 13,7 11,7 9,9 8,4

1000 Pa 17,5 14,7 12,3 10,3 8,5 7,0

900 Pa 15,9 13,0 10,7 8,7 7,0 5,5

800 Pa 14,0 11,2 8,9 7,0 5,3 3,8

700 Pa 12,0 9,2 7,0 5,1 3,4 1,9

Granica pleśni   Granica kondensacji
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Klimat panujący we wnętrzu oraz warunki klima-
tyczne na zewnątrz tworzą razem warunki graniczne

Z wymaganych minimalnych temperatur, które muszą być utrzymane 
na powierzchniach od strony pomieszczenia oraz ustalonych warun-
ków granicznych wynikają minimalne parametry odnoszące się do 
izolacji termicznej.

Zdolność elementu budowlanego do zapewnienia określonej izolacyjno-
ści termicznej jest opisywana za pomocą współczynnika U. Wartość U 
nie jest jednak wystarczająca do oceny ochrony przed wilgocią, ponie-
waż jest to wielkość uśredniona dla całej powierzchni elementu, która 
nie dostarcza żadnych informacji o ewentualnych lokalnych czynnikach 
wpływających na izolacyjność. Dlatego w przypadku elementów, które 
nie są jednorodne termicznie, konieczne jest stwierdzenie, jaką najniż-
szą możliwą temperaturę osiąga ten element w pomieszczeniu.  Dane 
te można obliczyć za pomocą współczynnika temperaturowego fRsi, w 
tym również dla okien i fasad.

Współczynnik fRsi pozwala określić to miejsce elementu budowlanego 
od strony pomieszczenia, na którym w danych warunkach klimatycz-
nych, można spodziewać się wystąpienia najniższej temperatury, a 
tym samym najbardziej prawdopodobnego miejsca gdzie najszybciej 
powstanie kondensat pary wodnej. W momencie określenia współ-
czynnika fRsi dla elementu budowlanego można obliczyć najniższą 
temperaturę powierzchni również dla innych założonych klimatycznych 
warunków granicznych, czyli każdej innej temperatury pomieszczenia 
i temperatury na zewnątrz. (szczegółowe wyjaśnienie współczynnika f, 
patrz SANCO „Książka o Szkle”, rozdział 3.2.3).

Norma DIN 4108-3 wymaga uzyskanie minimalnych współczynników f 
przy projektowaniu izolacji cieplnej zarówno dla płaskich, jednorodnych 
termicznie elementów budowalnych, jak i dla elementów o zróżnicowa-
nych geometrycznie kształtach względnie o określonej konstrukcji, w 
których występują mostki termiczne:

Wymagane minimalne wartości współczynnika  
temperaturowego f zgodnie z DIN 4108-3:
¡  W celu uniknięcia powstawania kondensatu  

fRsi,min = 0,57
¡  W celu uniknięcia powstawania pleśni  

fRsi,min = 0,7

Oba powyższe współczynniki f wynikają ze standardowo przyjętych 
specyfikacji warunków klimatycznych dla krytycznych temperatur po-
wierzchni (dla kondensacji 9,3 °C, dla pleśni 12,6 °C) oraz warunków 
brzegowych z części 2 normy DIN 4108 (w pomieszczeniu 20 °C, 
temperatura zewnętrzna -5 °C). W razie potrzeby należy tak ulepszyć 
konstrukcję w rejonie występowania mostków termicznych, aby zacho-
wać wyznaczony współczynnik temperaturowy.

W przypadku nowoczesnych konstrukcji okiennych z dwuko-
morową szybą zespoloną i ciepłymi ramkami dystansowymi 
zwykle można zachować wymagane minimalne wartości 
współczynników f.*

Dalsze wymagania normy DIN 4108-3 dotyczą tworzenia się konden-
satu pary wodnej, parowania wewnątrz samych elementów budowal-
nych oraz dodatkowej ochrony ścian przed zacinającym deszczem.

Podczas projektowania zgodnie z normą zachowanie użytkownika 
pomieszczeń nie jest brane pod uwagę. Z drugiej strony nie zawsze 
jest tak, że w każdym pomieszczeniu będą panowały idealnie zadane 
warunki temperatury i wilgotności. Indywidualny klimat w pomieszczeniu 
jest określany odpowiednim stopniem wentylacji i ogrzewania. Pewną 
rolę odgrywają również inne czynniki, np. ile osób przebywa w pomiesz-
czeniach, czy jest w nich wiele roślin, czy w danej chwili odbywa się goto-
wanie, suszenie ubrań w salonach itp., które uwalniają zbyt dużo wilgoci. 
Rozmieszczenie mebli oraz cała problematyka związana z wentylacją 
są również istotne z punktu widzenia ryzyka powstawania pleśni (patrz 
uwagi w następnym rozdziale). Wilgotność względna między 40% a 60% 
jest najbardziej korzystna dla układu oddechowego człowieka. Zaś zbyt 
wysoka wilgotność w pomieszczeniu jest szkodliwa zarówno dla miesz-
kańców, jak i dla elementów tworzących konstrukcję budynku.

Jeśli powietrze w pomieszczeniu jest bardziej wilgotne niż przewiduje 
to standardowa specyfikacja, co może szybko nastąpić w szczelnych, 
dobrze izolowanych, ale i niewystarczająco wentylowanych budynkach, 
pleśń względnie kondensat pary wodnej będą powstawać nawet już 
przy niewielkich niższych temperaturach na zewnątrz lub przy wyż-
szych temperaturach na powierzchniach wewnętrznych. Sprawa staje 
się jeszcze gorsza, gdy na przykład podczas remontu wymieni się tylko 
same okna bez równoczesnego polepszenia termicznych parametrów 
pozostałych elementów tworzących przegrody budowalne budynku. W 
takich przypadkach problemy spowodowane wilgocią i pleśnią stają się 
nieuniknione. Szczelnie zamknięte okna pozwalają na gromadzenie się 
wilgoci we wnętrzu. Jeśli pomieszczenie w takim przypadku nie będzie 
często wietrzone, gromadząca się wilgoć szybko spowoduje pojawienie 
się pleśni i kondensatu w pobliżu zimnych ścianach zewnętrznych.

*Uwaga: Zgodnie z rozdziałem 5.1.3 normy DIN 4108-3 krótkotrwałe występowanie 

kondensacji powierzchniowej na oknach i drzwiach balkonowych zgodnie z normą 

DIN EN ISO 13788 nie jest uważane za zjawisko niekorzystne. Jednak to, co rozu-

mie się pod pojęciem „krótkotrwały”, nie jest zdefiniowane bardziej szczegółowo. 

Zgodnie z normą DIN EN ISO 10077-2 do obliczania współczynnika przenikania 

ciepła okien, w rozdziale 6.3.4 „Ogólne warunki brzegowe” wymaga się co najmniej 

oceny występowania kondensacji powierzchniowej w odniesieniu do najniższej 

temperatury powierzchni od strony pomieszczenia.
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Głównym powodem tworzenia szczelnych konstrukcji budowlanych jest 
uniknięcie niekontrolowanych strat ciepła poprzez wentylację na skutek 
wszelkiego rodzaju nieszczelności. Norma DIN 4108-3 zwraca uwagę na 
inny ważny fakt w rozdziale 7: ściany i dachy muszą być szczelne, aby 
zapobiec przepływowi wilgoci i jej pochłanianiu z powietrza znajdującego 
się w pomieszczeniach, ponieważ w przeciwnym razie może to prowadzić 
do tworzenia się pleśni lub kondensatu pary wodnej wewnątrz konstrukcji 
budynku. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju połączeń i przejść, jak 
również zamontowanych gniazd i tym podobnych. Poza tym szczelność 
wykazuje również istotne zalety w zakresie izolacji akustycznej.

Koncepcja wentylacji (DIN 1946-6) 

Wentylacja to najskuteczniejszy znany sposób, aby usunąć wilgoć z 
domu. Eksperci zalecają wietrzenie na co dzień używanych pomiesz-
czeń mieszkalnych co najmniej trzy razy dziennie, a najlepiej nawet 
cztery do pięciu razy. Jednak wielu użytkowników nie jest w stanie na 
bieżąco wietrzyć pomieszczeń, chociażby z powodu nieobecności zwią-
zanej z codziennym wychodzeniem do pracy czy szkoły. Wraz z coraz 
większą ilością powstających budynków o bardzo hermetycznej kon-
strukcji sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu pomimo wielu instrukcji 
i wskazówek jak prawidłowo wietrzyć pomieszczenia. Od 2009 roku 
problematyka związana z tą sytuacją została uwzględniona w normie 
1946-6. Celem tej normy jest zapewnienie ochrony budynku poprzez 
NIEZALEŻNĄ OD UŻYTKOWNIKA właściwą wentylację chroniącą przed 
wilgocią. W ten sposób minimalizowane jest również zagrożenie dla 
zdrowia związane z rozwojem pleśni.

Norma DIN 1946-6 dotycząca wentylacji mieszkań określa wymagania 
związane z planowaniem, wykonaniem, uruchamianiem, jak również 
eksploatacją i konserwacją niezbędnych elementów oraz urządzeń 
wentylacyjnych. Uwzględnia przy tym aspekty związane z fizyką bu-
dowli, techniką wentylacji oraz kwestie higieny i zużycia energii.

Norma dotyczy wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach oraz wen-
tylacji wspomaganej mechanicznie, podobnie użytkowanych grup po-
mieszczeń oraz pomieszczeń piwnicznych w budynkach mieszkalnych 
i budynkach użytkowych. Formy wentylacji z aktywnym chłodzeniem 
oraz aktywnym nawilżaniem i osuszaniem nie są objęte niniejszą 
normą. W przypadku wentylacji pomieszczeń bez okien obowiązują 
dodatkowe normy i przepisy budowlane.

W przypadku nowych budynków lub zmian wprowadzanych w ist-
niejących budynkach, które są istotne z punktu widzenia techniki 
wentylacji, należy stworzyć odpowiedni do danej koncepcji projekt. Od-
powiedzialność za to ponoszą mający na to wpływ architekt, inwestor i 
wykonawcy. Z punktu widzenia techniki wentylacji istotne są naprawy /  
modernizacja istniejących budynków, jeśli zostanie wymieniona więcej 
niż jedna trzecia istniejących okien dla danego pomieszczenia użytko-
wego lub więcej niż jedna trzecia powierzchni dachu zostanie dodat-
kowo uszczelniona. Całkowity strumień objętości powietrza z zewnątrz 
jest podzielony na następujące poziomy wentylacji:

¡  Wentylacja chroniąca przed wilgocią: wentylacja niezbędna do 
zapewnienia ochrony budynku w normalnych warunkach użytkowa-
nia, przy częściowo zredukowanej wilgotności (poziom ten musi być 
zapewniony w sposób ciągły, 24 godziny na dobę / 365 dni w roku 
przy zamkniętych oknach, niezależnie od użytkownika).

¡  Wentylacja zredukowana: zapewnia nie tylko ochronę budynku, 
ale także wymagania higieniczne przy częściowo zmniejszonej wil-
gotności i obciążeniu wilgocią materiałów.

¡  Wentylacja nominalna: zapewnia wymagania higieniczne i 
ochronę budynku w przypadku obecności użytkowników i normal-
nego użytkowania pomieszczenia.

¡  Wentylacja intensywna: wentylacja ze zwiększonym przepływem 
powietrza w celu zmniejszenia maksymalnych obciążeń

SZCZELNIE BUDOWAĆ –  
ALE I PRAWIDŁOWO WENTYLOWAĆ
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W przypadku tworzenia całościowej koncepcji sys-
temu wentylacji sprawdza się najpierw, czy taki sys-
tem wentylacyjny w ogóle jest potrzebny.

Konieczność wprowadzenia systemu wentylacji powstaje w przy-
padku, gdy wzajemnie przenikający się przepływ strumienia powietrza 
nie jest wystarczający, aby sprostać zadaniu wentylacji w celu wła-
ściwej ochrony przed wilgocią. Na dalszym etapie należy wziąć pod 
uwagę sytuację całej jednostki użytkowej i określić system wentylacji 
z uwzględnieniem fizyki budynku i wymagań higienicznych.

Termin „system wentylacyjny” odnosi się do systemu wentylacji 
swobodnej (grawitacyjnej) lub wentylacji wspomaganej mechanicznie 
względnie do ich kombinacji, tak aby zapewnić niezależną od użyt-
kownika wymianę powietrza na planowanym poziomie wentylacji. 

Wymagany całkowity strumień objętości powietrza zewnętrznego qv,cał.,  

jest określany za pomocą wartości minimalnej dla poszczególnych po-
ziomów wentylacji zgodnie ze specyfikacją normy. Całkowity strumień 
objętości powietrza zewnętrznego qv,cał. wymagany dla ochrony przed 
wilgocią zależy od poziomu izolacji cieplnej budynku oraz od tego, czy 
w danej jednostce użytkowej przebywa duża, czy mała liczba osób.

Skuteczny strumień objętości powietrza zewnętrznego przez infiltrację 
(stały napływ powietrza) qv,inf.,skt., który przenika przez przegrodę bu-
dynku, jest obliczany na podstawie przepuszczalności powietrza przy 
ciśnieniu różnicowym wynoszącym 50 Pa (wartość n50), powierzchni 
przegrody (od wewnątrz), wewnętrznej objętości budynku oraz współ-
czynnika uwzględniającego, czy użytkowana jednostka ma co najmniej 
jedną kondygnację i czy jest zlokalizowana na obszarze o słabym lub 
silnym wietrze. Wartość n50 jest albo z góry zdefiniowaną wartością 
pobraną z tabeli, albo jest określana przez pomiar szczelności.

Do wentylacji swobodnej (samoczynnej, grawitacyjnej) zalicza się: 
otwierane okien, wyloty powietrza na ścianach zewnętrznych lub 
elementach zewnętrznych, szyby wentylacyjne. Poziom wentylacji 
zapewniający ochronę przed wilgocią musi zawsze działać niezależnie 
od użytkownika. Jednak w przypadku stosowania kolejnych poziomów 
wentylacji z wykorzystaniem wentylacji grawitacyjnej wymagane jest 
zwykle wsparcie użytkownika poprzez ręczne otwieranie okien. 

Wentylacja wspomagana mechanicznie jest obsługiwana za pomocą 
systemów lub urządzeń wentylacyjnych z wentylatorami w celu 
uzyskania, niezależnie od użytkownika, co najmniej nominalnego po-
ziomu wentylacji danego obszaru. Wsparcie użytkownika przez otwie-
ranie okien jest wymagane tylko w przypadku intensywnej wentylacji.

Wybór systemu wentylacji jest generalnie określany przez wymagania 
dotyczące ochrony przeciwpożarowej, izolacji akustycznej, komfortu 
cieplnego, jakości powietrza w pomieszczeniach i przepływu powietrza. 
Ponadto mogą wystąpić związane z projektem zwiększone wymagania 
dotyczące efektywności energetycznej, zwiększonej izolacji akustycznej, 
jakości powietrza nawiewanego lub sposobów przepływu powietrza w 
pomieszczeniach specjalnych.

Koncepcje wentylacji można bardzo dobrze realizować w obszarach 
renowacji starych budynków ze zdecentralizowanymi systemami wenty-
lacji zintegrowanymi z oknami.

Domowe systemy wentylacyjne

Wymiana powietrza przez infiltrację

Systemy 
mieszane Wentylacja wspomagana mechanicznieWentylacja grawitacyjna

Wentylacja 
przez szyby 

wentyla- 
cyjne

Wentylacja 
poprzeczna

System 
nawiewno - 
wywiewny

System 
wywiewny

System 
nawiewny

Wentylacja 
poprzeczna 
z ochroną 

przed 
wilgocią



Nigdy nie zostawiaj okna w pozycji uchylnej
Wilgotne, ciepłe powietrze z pomieszczenia wydostaje się przez uchy-
lone okno bardzo wolno na zewnątrz. W ten sposób podczas zimy 
zanim powietrze w pomieszczeniu zostanie odświeżone pomieszczenia 
mieszkalne zdążą ostygnąć tracąc cenne ciepło. W położeniu uchylnym 
okna w szczególności ochładzają się nieosłonięte nadproża oraz oścież-
nice. Jeśli ciepłe powietrze w pomieszczeniu pochodzi z pomieszczeń 
o dużej wilgotności, takich jak kuchnia lub łazienka, na tego typu 
zimnych powierzchniach szybko skrapla się para wodna i zaczyna się 
tworzyć pleśń. Jeśli tego typu sposób wietrzenia jest długotrwale prak-
tykowany to z zewnątrz takie okna można rozpoznać już z daleka po 
glonach porastających w ich pobliżu elewację. 

Wietrzenie na oścież zamiast długotrwałego przewietrzania
We właściwym procesie wentylacji nie chodzi o jego jak najdłuższy czas 
trwania, ale po prostu o całkowitą wymianę powietrza w pomieszczeniu 
na świeże. Najszybszym sposobem na to jest wietrzenie na oścież po 
całkowitym otwarciu skrzydeł okiennych. Najlepiej sprawdza się to przy 
wietrzeniu przeciągiem w pomieszczeniu przez otwarcie dwóch przeciw-
ległych okien. W przypadku przeciągu wystarczy zaledwie kilka minut 
na całkowitą wymianę powietrza. Ciepło zgromadzone w ścianach i 
meblach szybko ponownie ogrzeje świeże powietrze.

Wielkość wymiany powietrza w zależności od położenia okna

Położenie okna Wymiana powietrza (1/h)

Okna i drzwi zamknięte 0 – 0,5

Okna uchylone, rolety zewnętrzne zamknięte 0,3 – 1,5

Okna uchylone, brak rolet na oknach 0,8 – 4

Okna półotwarte 5 – 10

Okna w pełni otwarte (wietrzenie na oścież) 9 – 15

Okna i drzwi balkonowe naprzeciwko całkowicie  
otwarte (przeciąg)

około 40

1/h oznacza całkowitą wymianę powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny.
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Zalecenia dla użytkowników
(wentylacja przez otwieranie okien)

Wietrzenie na oścież
Jest to zasadniczo efektywna 
forma wymiany powietrza w po-
mieszczeniu. Okno zostaje szeroko 
otwarte, przez około 10 minut 
następuje wymiana powietrza. 
Ponieważ wymiana następuje 
szybko, nie wyziębiają się ściany i 
inne elementy pomieszczenia.

Wietrzenie przeciągiem
Najlepszą metodą wietrzenia jest 
otwarcie na dziesięć minut dwóch 
przeciwległych okien. Bardzo 
szybko następuje całkowita wy-
miana powietrza w pokoju.



Nie wietrzyć w gorące, wilgotne dni (dotyczy to zwłaszcza po-
mieszczeń piwnicznych)
Idealny moment na wietrzenie pomieszczenia jest wtedy, gdy na ze-
wnątrz jest chłodniej niż wewnątrz. Ciepłe powietrze może wchłonąć 
więcej wilgoci. Dlatego jeśli dostaje się na przykład do piwnicy, w 
której ściany są z reguły chłodne, to na nich się szybko schładza, a 
z wilgotnego powietrza skrapla się woda. W ten sposób w zatęchłej 
piwnicy szybko pojawi się pleśń. Dlatego najlepiej piwnice powinno 
się wietrzyć zimą.

W chłodniejszych pomieszczeniach jak np. w sypialniach w 
żadnym wypadku nie powinno się regulować temperatury 
przez otwieranie drzwi
W żadnym wypadku nie powinno się chłodniejszych pomieszczeń 
dogrzewać powietrzem z korytarza i innych pokoi. Powietrze z cie-
plejszych pomieszczeń niesie ze sobą wilgoć, która następnie np. 
w chłodniejszej sypialni za szafkami lub na narożach osadza się w 
postaci kondensatu pary wodnej. W celu odprowadzenia wilgoci wy-
twarzanej przez śpiące osoby w nocy, sypialnie powinny być również 
osuszane w ciągu dnia poprzez wietrzenie na oścież, zaś zimą lekko 
ogrzewane.

Identyfikować miejsca powstawania wilgoci i tam gdzie po-
wstaje natychmiast odprowadzać
Najwięcej wilgoci uwalnia się w łazience i w kuchni. Dlatego powinny 
być jak najszybciej bezpośrednio wietrzone odprowadzając wilgoć na 
zewnątrz, równocześnie nie doprowadzając do przepływu zimnego 
powietrza przez całe mieszkanie. Najlepszym sposobem na to jest 
całkowite otwarcie okna przy zamkniętych drzwiach. W łazience 
resztki wilgoci można usunąć za pomocą wycieraczki. Jeśli to moż-
liwe, w kuchniach należy używać okapów z wyciągiem, aby podczas 
gotowania wilgotne powietrze było natychmiast odprowadzane na 
zewnątrz. Zwykłe wyciągi podszafkowe z wyciągiem i pochłaniaczem 
powietrza ograniczają jedynie zapachy, ale nie wpływają na poziom 
wilgoci. Należy również unikać suszenia prania w pomieszczeniach 
mieszkalnych.

Także rzadko używane pokoje, takie jak pokoje gościnne i tym 
podobne, należy regularnie wietrzyć 
Pozwala to uniknąć przenoszenia się wilgoci z częściej używanych 
pomieszczeń mieszkalnych.
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Inne zalecenia dotyczące zachowania użytkowników 

W czasie nieobecności w domu nie przykręcać ogrzewania!
W pomieszczeniach wilgoć jest również pochłaniana przez powierzch-
nie, w których jest następnie przez określony czas magazynowana. 
Aby można było ją stamtąd szybciej usunąć, wewnętrzne powierzchnie 
budynku muszą pozostać wystarczająco ciepłe również w ciągu dnia.

Pozwól na cyrkulację powietrza wokół ścian i narożników 
Nie umieszczaj dużych mebli, takich jak szafki, meblościanki, sofy czy 
łóżka bezpośrednio w pobliżu ścian i narożników. Jest to tym ważniej-
sze, im gorsza jest izolacja termiczna przegród zewnętrznych budynku. 
Jeśli jednak nie można tego uniknąć, meble powinny znajdować się 
przynajmniej na tyle daleko od ściany, aby umożliwić normalną cyrku-
lację powietrza.

Należy starannie wietrzyć i osuszać nowe budynki 
Aby całkowicie usunąć wilgoć z budynku, w pierwszych dwóch okre-
sach grzewczych należy zastosować zwiększone ogrzewanie i regular-
nie wietrzyć. Przy czy nie chodzi tutaj o długość wietrzenia, ale o jego 
częstotliwość.
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Ilości uwalnianej wilgoci przez osoby wykonujące różne czyn-
ności w pomieszczeniach lub przez przedmioty wyposażenia 
wnętrz w temperaturze pokojowej 20 °C*

Źródło wilgoci
Uwalnianie wilgoci na godzinę 
lub dzień wzgl. na m2 w ciągu 
godziny

Osoba podczas lekkiej aktywności 30 – 40 g/godz.

Suszenie prania (z bębna 4,5 kg)
odwirowane: 50 – 200 g/godz.
na mokro: 100 – 500 g/godz.

Gotowanie/prysznic na osobę oba po 270 g/dzień

Rośliny doniczkowe 1 – 5 g/godz.**

Powierzchnie z wodą

otwarte akwarium: 
ok. 40 g/m2/godz.*** 
akwarium kryte: 
ok. 2 g/m2/godz.***

*    dane ilości wody w gramach na godzinę (g/godz.) lub w gramach  
 na dzień (g/dzień). 
**   ilości mogą być znacznie wyższe w zależności od liczby i   
      rodzaju roślin doniczkowych 
***  gramy na metr kwadratowy w ciągu godziny, w zależności    
      od warunków otoczenia

W przeciętnym 3-osobowym gospodarstwie domowym codziennie pod-
czas wykonywania normalnych czynności do powietrza jest uwalnianych 
od 6 do 12 litrów wilgoci.

Należy starannie osuszać nowe budynki

Identyfikować miejsca powstawania wilgoci i tam gdzie powstaje na-
tychmiast odprowadzać

Jeśli to możliwe, w kuchni używać okapów z wyciągiem
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Powierzchnie szklane na szybach zespolonych o wysokich właściwo-
ściach termoizolacyjnych nie muszą już pozostawać najzimniejszymi 
częściami przegrody budynku od strony pomieszczenia. W przypadku 
reklamacji dotyczącej kondensacji na tego typu szybach należy naj-
pierw wyjaśnić, gdzie ona wystąpiła.

Skąd się bierze kondensat ?

Osoby noszące okulary, które wchodzą z zimnego dworu do ciepłych 
pomieszczeń doskonale znają problem pojawiającego się nalotu:  
jeśli zimna powierzchnia znajdzie się w przestrzeni z wilgotnym 
powietrzem to wytrąci się na niej kondensat – obojętnie czy będą 
to okulary, czy butelka piwa wyjęta z lodówki – tak zawsze zadziała 
fizyka.

W powietrzu zawarta jest wilgoć.  Im wyższa jest temperatura po-
wietrza, tym więcej jest ono w stanie związać wody w postaci pary 
wodnej – i odwrotnie – im jest niższa, tym mniejsze ilości wody jest 
w stanie przyjąć. Zawartość wilgoci w powietrzu jest podawana jako 
względna wilgotność powietrza w procentach, gdzie maksymalne  
wypełnienie wynosi 100 %.

Jeśli teraz ciepłe powietrze ze stałą zawartością pary wodnej – np. 
poprzez kontakt z zimną butelką piwa – zostanie oziębione, wzrasta  
w ten sposób względna wilgotność tego powietrza. Przy wilgotności 
wynoszącej 100 % osiągnięte zostaje maksimum tzw. punkt rosy: 
nadmiar pary wodnej w powietrzu zaczyna się skraplać, konden-
sować, tworząc na powierzchni szkła kropelki rosy. Temperaturę 
przy której to następuje nazywamy temperaturą punktu rosy. Owa 
teoretyczna wartość temperatury zależy od pierwotnej zawartości wil-
gotności w powietrzu oraz temperatury wyjściowej samego powietrza. 
Im zimniejsza jest powierzchnia albo im wyższa jest wilgotność, tym 
większy jest efekt wystąpienia skroplonej wody, inaczej ilości powsta-
łego kondensatu.

Miejsca gdzie może pojawić się kondensat:
a)  na powierzchni szyby od strony pomieszczenia
b) w części brzegowej szyby od strony pomieszczenia
c)  na powierzchni szyby od strony zewnętrznej
d) wewnątrz szyby zespolonej

a)

d)

c)

b)

KONDENSACJA PARY WODNEJ NA  
SZYBACH ZESPOLONYCH

Powietrze na 
zewnątrz

Powietrze w 
pomieszczeniu
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Z powyższego diagramu możemy odczytać, ile gramów wody przy 
określonej względnej wilgotności i temperaturze będzie się znajdowało 
w metrze sześciennym powietrza.

Przykład: 1 m³ powietrza przy 20 °C oraz 40 % wzgl. wilgotności za-
wiera 7 g pary wodnej. Przy 60 % wzgl. wilgotności jest to już 10,5 g.

Przy nasyceniu 100 % metr sześcienny powietrza w temperaturze 20 °C  
może maksymalnie zawierać 17,5 g pary wodnej. Taka sama ilość po-
wietrza już przy 0 °C może zawierać w sobie jedynie 4,8 g wody. Jeśli 
teraz metr sześcienny powietrza nasyconego parą wodną zostanie 
schłodzony z 20 °C do 0 °C, to nastąpi kondensacja tj. wytrącenie 
różnicy wynoszącej 12,7 g w postaci kropli rosy.

Z krzywych można również wnioskować, jak bardzo może być zimna 
powierzchnia graniczna, aby z powietrza przy określonej wilgotności 
i temperaturze nie wytrącał się jeszcze kondensat. W tym celu od-
czytuje się temperaturę poniżej punktu, który powstaje na przecięciu 

krzywej punktu rosy w kierunku spadającej temperatury. Jeszcze pro-
ściej można odczytać taką temperaturę punktu rosy z przedstawionej 
poniżej tabeli. Przy temperaturze powietrza 20 °C z 40 % wzgl. wilgot-
nością osiąga się punkt rosy przy 6 °C. Przy 60 % wzgl. wilgotności w 
tym samym powietrzu kondensat wytrąci się już przy 12 °C. Oznacza 
to także, że:  w bardzo wilgotnym powietrzu temperatura punktu rosy 
leży blisko temperatury samego powietrza (niski odstęp od punktu 
rosy). I odwrotnie: dla suchego powietrza musi być bardzo zimno, aby 
wystąpiła kondesacja (wysoki odstęp od punktu rosy).

Dla normalnych warunków klimatycznych tj. w temperaturze 20 °C i 
względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu wynoszącej 50 %, 
temperatura punktu rosy wynosi 9,3 °C. Jeśli w pomieszczeniu są po-
wierzchnie cieplejsze, nie wystąpi na nich kondensat. Jednakże trzeba 
pamiętać, że pleśń w pomieszczeniu nie pojawia się gdy następuje 
powstawanie samego kondensatu, lecz już przy względnej wilgotności 
powietrza wynoszącej ok. 80 %. (Zobacz rozdział powyżej, „Ochrona 
przed wilgocią w zależności od panujących warunków”). 

Wykres punktu rosy w zależności od temperatury oraz względnej wilgotności powietrza
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Temperatura 
powietrza

Temperatura punktu rosy w °C dla  
danej wartości wilgotności względnej

30 % 35 %  40 %  45 %  50 %  55 %  60 %  65 %  70 %  75 %  80 %  85 %  90 % 95 %

30 °C 10,5  12,9  14,9  16,8  18,4  20,0  21,4  22,7  23,9  25,1  26,2  27,2  28,2  29,1

29°C 9,7  12,0  14,0  15,9  17,5  19,0  20,4  21,7  23,0  24,1  25,2  26,2  27,2  28,1

28 °C 8,8  11,1  13,1  15,0  16,6  18,1  19,5  20,8  22,0  23,2  24,2  25,2  26,2  27,1

27 °C 8,0  10,2  12,2  14,1  15,7  17,2  18,6  19,9  21,1  22,2  23,3  24,3  25,2  26,1

26 °C 7,1  9,4  11,4  13,2  14,8  16,3  17,6  18,9  20,1  21,2  22,3  23,3  24,2  25,1

25 °C 6,2  8,5  10,5  12,2  13,9  15,3  16,7  18,0  19,1  20,3  21,3  22,3 23,2  24,1

24 °C 5,4  7,6  9,6  11,3  12,9  14,4  15,8  17,0  18,2  19,3  20,3  21,3  22,3  23,1

23 °C 4,5  6,7  8,7  10,4  12,0  13,5  14,8  16,1  17,2  18,3  19,4  20,3  21,3  22,2

22 °C 3,6  5,9  7,8  9,5  11,1  12,5  13,9  15,1  16,3  17,4  18,4  19,4  20,3  21,2

21 °C 2,8  5,0  6,9  8,6  10,2  11,6  12,9  14,2  15,3  16,4  17,4  18,4  19,3  20,2

20 °C 1,9  4,1 6,0  7,7 9,3  10,7 12,0  13,2  14,4  15,4  16,4  17,4  18,3  19,2

19 °C 1,0  3,2  5,1  6,8  8,3  9,8  11,1  12,3  13,4  14,5  15,5  16,4  17,3  18,2

18 °C 0,2  2,3  4,2  5,9  7,4  8,8  10,1  11,3  12,5  13,5  14,5  15,4  16,3  17,2

17 °C - 0,6  1,4  3,3  5,0  6,5  7,9  9,2  10,4  11,5  12,5  13,5  14,5  15,3  16,2

16 °C - 1,4  0,5  2,4  4,1  5,6  7,0  8,2  9,4  10,5  11,6  12,6  13,5  14,4  15,2

15 °C - 2,2  - 0,3  1,5  3,2  4,7  6,1  7,3  8,5  9,6  10,6  11,6  12,5  13,4  14,2

14 °C - 2,9  - 1,0  0,6  2,3  3,7  5,1  6,4  7,5  8,6  9,6  10,6  11,5  12,4  13,2

13 °C - 3,7  - 1,9  - 0,1  1,3  2,8  4,2  5,5  6,6  7,7  8,7  9,6  10,5  11,4  12,2

12 °C - 4,5  - 2,6  -1,0  0,4  1,9  3,2  4,5  5,7  6,7  7,7  8,7  9,6  10,4  11,2

11 °C - 5,2  - 3,4  - 1,8  - 0,4  1,0  2,3  3,5  4,7  5,8  6,7  7,7  8,6  9,4  10,2

10 °C - 6,0  - 4,2  - 2,6  - 1,2  0,1  1,4  2,6  3,7  4,8  5,8  6,7  7,6  8,4  9,2

Wartości przybliżone można interpolować linowo

25 °C ciepłe powietrze 
o wysokiej wilgotności:   
punkt rosy jest zbliżony 
do temperatury powietrza    
(np. lustro łazienkowe)

W warunkach standardowych 
20 °C / 50 % wilgotność 
wzgl., temperatura punktu 
rosy wynosi 9,3 °C

Temperatura punktu rosy w zależności od temperatury powietrza i wilgotności względnej

16

Podsumowując:  
Jeśli temperatura powietrza spadnie poniżej punktu rosy, nastąpi  
kondensacja pary wodnej. Im bardziej wilgotne powietrze, tym wcześniej to 
zjawisko wystąpi.

!
Kalkulator do obliczania punktu rosy: 
www.sanco.de/pl/service/kalkulator-punktu-rosy
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Kondesacja pary wodnej na powierzchni szyby od strony  
pomieszczenia   
Wielu z nas zapewne miało okazję widzieć stare budynki, w których to na 
pojedynczych szybach podczas mroźnej zimy od strony pomieszczenia 
szron rysował piękne formy przypominające kwiaty. Związane to było z 
tym, że stosowane dawniej pojedyncze szyby w oknach praktycznie nie 
dawały jakiejkolwiek ochrony cieplnej i dlatego ich temperatura od strony 
pomieszczenia była prawie taka sam jak temperatura panująca na ze-
wnątrz. Skutkiem tego powstająca w pomieszczeniu wilgoć w kontakcie z 
tak zimną powierzchnią szyby zamarzała tworząc warstwy szronu.

Nowoczesne termoizolacyjne szyby zespolone potrafią prawie wyeli-
minować zjawisko kondensacji pary wodnej na znacznej powierzchni 
szyby. Temperatura szyby od strony pomieszczenia w dobrych jedno- i 
dwukomorowych szybach zespolonych leży z reguły znacznie powyżej 
punktu rosy. Im lepszy (mniejszy) jest współczynnik Ug przeszklenia, 
tj. im lepsza jest jego izolacyjność cieplna, tym bardziej temperatura 
powierzchni szyby od strony pomieszczenia będzie bliska temperaturze 
powietrza panującego w tym pomieszczeniu. Aby pomimo tego osią-
gnąć jednak na szybie temperaturę punktu rosy, przy której powstanie 
kondensat muszą wystąpić ekstremalne warunki: albo bardzo niska 
temperatura na zewnątrz albo bardzo wysoka wilgotność w pomieszcze-
niu, względnie oba te warunki jednocześnie.

Kondesacja pary wodnej w części brzegowej szyby od strony 
pomieszczenia
Częściej niż na środkowej powierzchni szyby od strony pomieszczenia 
podczas zimnych pór roku dochodzi do powstawania kondensatu w jej 
części brzegowej. Wpływ na to mają tak zwane mostki termiczne. 

Powstające w tym miejscu mostki termiczne są związane z konstrukcją 
szyby zespolonej. Część brzegowa, która łączy ze sobą dwie lub trzy 
szyby tworząc hermetycznie zamkniętą całość, nie jest tak dobrym 
izolatorem jak przestrzeń międzyszybowa szyby zespolonej wypełnionej 
gazem szlachetnym w jej części środkowej. W części brzegowej często 
jeszcze są wykorzystywane do łączenia tradycyjne ramki aluminiowe 
lub stalowe. Ich wysoka przewodność cieplna prowadzi do zwiększo-
nych strat ciepła w tym obszarze, a tym samym do obniżenia tempe-
ratury powierzchni szyby od strony pomieszczenia. To dlatego w tym 
obszarze szyby zespolonej najszybciej pojawia się skroplona woda.

Tego typu mostki termiczne można zminimalizować dzięki ramkom 
dystansowym wykonanym z materiałów o polepszonych parametrach 
izolacyjnych („ciepłe ramki”). (zobacz „SANCO Książka o Szkle”, str. 
87 i nast.).

Jeśli pomimo zastosowania ramek dystansowych o polepszonych para-
metrach termicznych, na krawędzi szyby od strony pomieszczenia do-
chodzi do kondensacji, należy najpierw ustalić, czy w dłuższym okresie 
czasu względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie przekraczała 
znacząco 50 %. W takim przypadku z dużym prawdopodobieństwem 
można założyć, że wina leży po stronie użytkownika pomieszczenia. 
Albo nieodpowiednia wentylacja albo brak odpowiednej koncepcji sys-
temu wentylacji po przeprowadzeniu wymiany okien. (zobacz powyżej 
zalecenia dla użytkowników dotyczące wentylacji).

Również konstrukcyjne błędy projektowe mogą powodować problemy 
z powstawaniem kondensatu pary wodnej. W pomieszczeniach z 

ogrzewaniem podłogowym nie ma grzejników pod oknami, które bez-
pośrednio mogą ogrzewać zimniejszy strumień powietrza powstający 
w ich pobliżu. W przypadku jednokomorowych szyb zespolonych może 
to mieć bardzo negatywny wpływ właśnie w pobliżu krawędzi. W szcze-
gólności narożniki całoszklane stosowane coraz częściej są podatne na 
tego typu problemy.

Niekorzystne warunki budowlane jak szerokie ościeżnice z głęboko 
zabudowanymi oknami, długie i szerokie parapety okienne, meble lub 
zabudowy znajdujące się bezpośrednio w pobliżu okien oraz źle usta-
wione grzejniki w pomieszczeniach, wszystko to ma niekorzystny wpływ 
na właściwą cyrkulację powietrza. Prowadzi to do schładzania stoją-
cych części powietrza. Może to być przyczyną powstawania kondensatu 
z powietrza. To samo dotyczy okien, które są obstawiane doniczkami z 
kwiatami lub zasłaniane zasłonami czy żaluzjami.

O ile nie wystąpią niekorzystne czynniki budowlane lub inne wynika-
jące z nieprawidłowego użytkowania to możemy przyjąć, że powstanie 
skraplającej się pary wodnej w części brzegowej dwukomorowej szyby 
zespolonej z ciepłą ramką jest bardzo mało prawdopodobne.
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Kondesacja na powierzchni szyby od strony zewnętrznej
Zjawisko zaparowanych okien na zewnątrz jest teraz jeszcze bardziej 
powszechne niż kondensacja pary wodnej na krawędzi szyby od strony 
pomieszczenia, zwłaszcza w przypadku dwukomorowych szyb zespo-
lonych. Trudno jest czasami wytłumaczyć, że jest to właśnie dowód 
na doskonałą izolacyjność termiczną szyby, a nie jej wada czy błąd 
konstrukcyjny.

Szyby zespolone o słabych właściwościach izolacyjnych powodują 
ciągłe uciekanie ciepła na zewnątrz. W tej sytuacji szyba wewnętrzna 
jest wyraźnie zimniejsza od temperatury powietrza w pomieszczeniu 
zaś szyba zewnętrzna będzie się nieuchronnie podgrzewać. W dobrze 
izolujących nowoczesnych szybach zespolonych dwukomorowych 
temperatura szyby wewnętrznej jest bliska temperatury powietrza w po-
mieszczeniu. Dodatkowym następstwem jest to, że z kolei temperatura 
szyby zewnętrznej pozostaje bliska temperatury powietrza na zewnątrz. 
Budowa szyby zespolonej dzięki swoim bardzo dobrym właściwościom 
izolacyjnym pozwala na skuteczne oddzielnie pod siebie dwóch ośrod-
ków o dużych różnicach temperatur. I to jest właśnie ta cecha jako-
ściowa nowoczesnych szyb izolacyjnych, która prowadzi w praktyce do 
oszczędzania energii.

Podczas jasnej, bezchmurnej nocy w wyniku ograniczonego w szybie 
zespolonej przepływu promieniowania cieplnego dochodzi do schłodze-
nia, i tak już stosunkowo zimnej, zewnętrznej szyby poniżej temperatury 
punktu rosy powietrza na zewnątrz. Dzieje się tutaj to samo zjawisko co 
w pozostawionym pod gołym niebem samochodem: wytrąca się na szy-
bie kondensat, który dodatkowo po zamarznięciu ogranicza widoczność. 
Wilgotne warunki np. w pobliżu akwenów wodnych, znacznie zwiększają 
występowanie tego problemu. W ekstremalnych warunkach może nawet 
dochodzić do zamarzania kondensatu na szybie zewnętrznej.  

Kondensat w przestrzeni międzyszybowej
Pojawienie się kondensatu wewnątrz szyby zespolonej w przestrzeni mię-
dzyszybowej oznacza jej uszkodzenie. Taka szyba musi być wymieniona.

Zdecydowanie odradzamy wiarę w obietnice reklamowe dotyczące ja-
kichkolwiek prób naprawy szyby zespolonej w stanie zabudowanym. 

Absorbent pary wodnej w postaci sita molekularnego, który podczas 
produkcji szyby jest zasypywany do ramki dystansowej, osusza tak 
mocno przestrzeń międzyszybową, że temperatura punktu rosy znaj-
duje się dla niej poniżej - 60 °C. Jeśli w wyniku uszkodzenia wdziera 
się poprzez uszkodzony brzeg szyby do środka para wodna, wzrasta 
tym samym wilgotność a przez to temperatura punktu rosy. Jej prze-
kroczenie na powierzchni wewnętrznej szyby powoduje wytrącenie pary 
wodnej i pojawienie się kropli wody. Jeśli nowa szyba traci transpa-
rentność po upływie jednego do dwóch lat od montażu, to jest to 
wynikiem albo wady produkcyjnej, albo część brzegowa szyby stała się 
nieszczelna z powodu nieprzestrzegania wytycznych dotyczących szyb 
zespolonych.

W znacznie większym stopniu efektem wyroszenia zewnętrznego 
dotknięte są, w porównaniu z szybami pionowymi, montowane pod 
kątem okna dachowe – podobnie jak pochylone w samochodzie okna: 
przednie i tylne. Położenie ich pod kątem, wpływa korzystniej na wypro-
mieniowanie ciepła w kierunku nieba. 

W większości przypadków kondensat szybko znika wraz z pierwszymi 
promieniami słońca. Jeśli jednak efekt ten się utrzymuje, można go wy-
eliminować zapobiegając wypromieniowywaniu ciepła przez zewnętrzną 
zimną szybę w kierunku nocnego nieba. Można to zrobić poprzez zasto-
sowanie zewnętrznych rolet na oknach. Można także zastosować szybę 
ze specjalną powłoką zapobiegającą osadzaniu się kondensatu.
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Wysokie parametry izolacyjne nowoczesnych szyb zespolonych mogą 
w określonych warunkach atmosferycznych przyczyniać się do osadza-
nia kondensatu na szybie zewnętrznej. Jest to zjawisko fizyczne, na 
które nie mamy wpływu i które jest ściśle związane z bardzo dobrymi 
właściwościami termoizolacyjnymi szyby zespolonej oraz całego okna. 
Kondensat na szybie zewnętrznej będzie występował tym częściej - im 
niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła U okna. Jest to 
bezpośrednio związane z faktem zoptymalizowanej izolacji cieplnej, 
w której szyba wewnętrzna nagrzewa się do temperatury zbliżonej do 
pokojowej, zaś szyba zewnętrzna znacznie się ochładza z powodu ni-
skiego przepływu ciepła z wnętrza pomieszczenia.

Szyby izolacyjne pokrywają się nalotem w postaci kondensatu, gdy tem-
peratura powierzchni zewnętrznej szyby spadnie poniżej temperatury 
punktu rosy otaczającego ją powietrza. Dzieje się tak zwłaszcza przy 
dużej wilgotności powietrza na zewnątrz, czyli głównie wiosną i jesienią, 
oraz przy gwałtownym spadku temperatury, np. podczas bezchmur-
nego wieczornego nieba albo wcześnie rano. Wraz ze spadkiem tempe-
ratury przy takiej samej zawartości wody następuje wzrost wilgotności 
względnej powietrza. Jeśli stopień nasycenia osiągnie 100 procent, 
wilgoć zawarta w powietrzu skrapla się i osadza na zimnej powierzchni 
zewnętrznej szyby termoizolacyjnej szyby zespolonej.

Rozwiązanie to: SANCO Plus FREE VISION T

W szybie zespolonej SANCO Plus FREE VISION T zastosowano spe-
cjalną powłokę, która skutecznie zapobiega powstawaniu kondensatu 
na zewnętrznej szybie zapewniając niezakłóconą widoczność. Nie-
zależnie od pogody powłoka ta pochłania kondensat bez wpływu na 
właściwości optyczne szkła – w pewnych zakresach nawet poprawiają 
się wartości fotometryczne. SANCO Plus FREE VISION T ma neutralny 
kolor, jest niewrażliwe na wpływy mechaniczne, trwałe oraz idealnie na-
daje się do szyb termoizolacyjnych o bardzo niskim współczynniku Ug.

SZYBY TERMOIZOLACYJNE SANCO® 

Niniejsza Informacja Techniczna nie zastępuje koniecz-
ności dokładnego przestudiowania odpowiednich norm i 
przepisów.

Literatura uzupełniająca: 
¡  SANCO Książka o Szkle, polskie wydanie 7. z  

roku 2020
¡  Norma DIN 4108-3 Izolacja cieplna i energooszczęd-

ność budynków – Część 3: Ochrona przed wilgocią –  
Wymagania, metody obliczeniowe oraz instrukcje 
dotyczące planowania i wykonawstwa. Wydawnictwo 
Beuth-Verlag Berlin, październik 2018 r.

¡  DIN 1946-6 Instalacje wentylacji i klimatyzacji –  
Część 6: Wentylacja mieszkań - wymagania ogólne 
oraz dotyczące projektowania, wykonania, odbioru oraz 
konserwacji. Wydawnictwo Beuth-Verlag Berlin, maj 
2009 (zobacz również projekt normy E DIN 1946-6, 
styczeń 2018)

Inteligentnie zaprojektowana powłoka
¡	 Prawie w 100% zapobiega osadzaniu się kondensatu na zewnętrznej 

szybie
¡			Powłoka idealnie nadaje się do szyb zespolonych o niskim współ-

czynniku Ug, np. SANCO ESI lub SANCO Plus TRIII E
¡			Jest to przyjazne dla środowiska szkło z powłoką produkowaną w 

procesie próżniowego napylania metodą magnetronową

Szyba zewnętrzna musi być zawsze wykonana z hartowanego szkła bez-
piecznego (ESG) zarówno w szybie 1-komorowej, jak i 2-komorowej
¡			Powłoka SANCO SILVERSTAR Plus VISION T występuje tylko w połą-

czeniu z ze szkłem hartowanym (ESG)
¡			Zaleca się, aby w szybach zespolonych 2-komorowych szyba wewnę-

trza była również hartowana
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SANCO IN EUROPA

Aby czuć się zdrowo i komfortowo w budynku, w jego pomieszczeniach musi panować 
odpowiedni klimat ze świeżym powietrzem. Dlatego w nowopowstającym budynku na-
leży zapewnić taki poziom wilgoci, aby w połączeniu z odpowiednim systemem wenty-
lacji, nie zagrażał on zdrowiu. Należy zapobiegać powstawaniu nadmiernej wilgoci oraz 
możliwościom rozwoju pleśni, która może być niebezpieczna dla zdrowia. Jeśli pomimo 
tego na termoizolacyjnych szybach zespolonych pojawi się kondensat pary wodnej, 
należy to odpowiednio zbadać i wyjaśnić odpadając na szereg pytań.
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Przedsiębiorstwa Grupy SANCO są do Państwa dyspozycji!

www.sanco.de/pl


