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Budynki, które nie mają izolacji
wodochronnych lub jeśli zostały
one uszkodzone, szybko ulega-
ją zawilgoceniu i korozji. Naj-

częściej pozostawienie wilgoci w obiek-
tach wywołuje wykwity, wysolenia i po-
jawienie się życia biologicznego na prze-
grodach budowlanych [1, 6]. Konieczne
jest więc ich osuszanie, które może być
inwazyjne i nieinwazyjne. Mogą być
również stosowane rozwiązania pośred-
nie [1, 3, 5]. Przykładem obiektów wy-
magających złożonego osuszenia i wy-
konania izolacji wtórnych są obiekty za-
bytkowe, a także infrastruktura budow-
lana starych dworców kolejowych oraz
tzw. lofty, w których zazwyczaj nie wy-
konywano izolacji wodochronnych lub
niekiedy stosowano wątpliwej jakości
drenaż opaskowy [2]. Do lat trzydziestych
XX wieku rzadko wykonywano izolacje
wodochronne obiektów. W takich obiek-
tach przegrody budowlane w stanie nasią-
kliwości mogą zawierać do 400 dm3 wo-
dy w 1 m3 oraz dużą ilość pary wodnej.

Zjawiska fizyczne związane
z zawilgoceniem i skutki
zawilgocenia obiektów

Powstałe w obiekcie zawilgocenie
wywołuje pogorszenie mikroklimatu,
korozję fizyczną i chemiczną materia-
łów (ługującą, węglanową, amonową,
rzadziej chlorkową i mrozową) w prze-
kroju ścian, elektrochemiczną stali oraz
dominującą korozję biologiczną na ich
powierzchni. Wilgoć transportowana
jest w różny sposób. Najtrudniejsze do
wyeliminowania jest podciąganie kapi-
larne, a wykonanie przepony chroniącej
przed tym zjawiskiem podczas użytko-
wania obiektu jest uciążliwe i bardzo
kosztowne. Podciąganie kapilarne jest
najczęściej związane z działaniem wo-
dy gruntowej, ale występuje także
w przypadku zachodzenia intensywnej
kondensacji kapilarnej pary wodnej.
Zjawiska te uzupełnia dyfuzja wilgoci.

W obiektach transport poziomy ma
małe znaczenie praktyczne, ale już trans-
port pod kątem znaczne, natomiat piono-
wy jest bardzo istotny i uciążliwy.
W przypadku ruchu pionowego, jeżeli
przyjmiemy, że przegrody są w stanie

ustabilizowanym (warunki takie można
przyjąć w pomieszczeniach piwnicz-
nych), to parametrem zmiennym jest
promień porów kapilarnych materiału
przegrody, a wysokość podciągania ka-
pilarnego jest odwrotnie proporcjonalna
do tego promienia.

Wysokość podciągania kapilarnego
jest w różnych materiałach zróżnicowa-
na i np. po 24 h wynosi w przypadku:

● betonu komórkowego do 10 cm;
● muru z cegły pełnej na zaprawie

wapiennej do 30 cm i dalej wzrasta;
● muru z cegły pełnej na zaprawie ce-

mentowo-wapiennej do 25 cm i dalej
wzrasta.

W murach z cegły pełnej wypalanej
z gliny podciąganie kapilarne odbywa się
przez cegły oraz spoiny i osiąga wysokość
całkowitą sięgającą 140 cm, a w murach
obiektów zabytkowych dochodzi niekie-
dy do 200 – 250 cm, a nawet więcej, za-
leżnie od struktury przegrody i warunków
wodno-gruntowych [1, 2, 3]. Stan ten jest
uwarunkowany pełnym lub częściowym
zanurzeniem materiału, rozpuszczalnością
powietrza w wodzie, istnieniem spękań,
określoną morfologią kapilar.
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Streszczenie. O bezawaryjnej pracy obiektów budowlanych de-
cyduje wiele czynników, a wśród nich ważną rolę odgrywają
warunki cieplno-wilgotnościowe, w jakich pracują. W przypad-
ku obiektów starych, projekt uwzględniał ten problem tylko
fragmentarycznie, a przecież zmieniająca się z upływem czasu
eksploatacja lub powstające kataklizmy często powodowały
tworzenie się ognisk wilgoci, a w konsekwencji pojawianie się
procesów korozyjnych, w tym mikrobiologicznych wywo-
ływanych przez grzyby domowe, pleśniowe, glony i porosty
oraz wirusy i bakterie. Problemy sanitarne stają się wówczas
istotne, a uzupełniają je korozja chemiczna i elektrochemiczna.
Konieczne jest wówczas osuszanie obiektów i wykonanie izo-
lacji wtórnych.
Słowa kluczowe: budynek; wilgoć; osuszanie; techniki wtórne;
ochrona.

Abstract. About the work of objects without damage decides
many agents, first of all thermal-moisture conditions in buildings.
In the old building the reason of this problem was the fragmentary
design and after all in time and exploitation of objects. It caused
occasion to produce some moisture places and in consequence –
corrosion and first of all biological corrosion. The microbiological
processes are produced by house fungi and moulds, algae, lichens
and bacteria. Moisture and biological agents imply the sanitary
problems. The chemical and electrochemical corrosion of
materials at past was implicated and at present is also implicated.
In this instance, it is necessary to execute the drying of walls and
repeated isolations.

Keywords: building; moisture; drying; repeated techniques;
protection.
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Zawilgocenie muru określić można
za pomocą stopnia nasycenia wilgo-
cią (N = nasiąkliwość objętościowa/po-
rowatość) lub częściej, za pomocą wil-
gotności masowej (wm) definiowanej
jako średnia ważona pomiędzy wilgot-
nością cegły i zaprawy znajdującej się
w spoinach w odniesieniu do objętości
tych elementów muru. Wartość maksy-
malna oscyluje najczęściej wokół war-
tości 16 – 20% [2]. W przypadku jedno-
czesnego występowania wody naporo-
wej lub powodziowej wilgotność muru
może zbliżać się do nasiąkliwości i do-
chodzić w nowych obiektach do 25%,
a w starych i mocno zniszczonych nawet
do 50% [1, 4, 5].

Diagnostyka wilgotności obiektu to
bardzo trudne zagadnienie wymagają-
ce nie tylko wiedzy, ale i sumienności
działania. Dokładny pomiar wilgotno-
ści masowej na powierzchni i w prze-
kroju przegrody ma ogromne znacze-
nie, dlatego też wilgotnościomierze
powinny być wzorcowane corocznie.
Siatka pomiarowa na przegrodzie po-
winna być wyznaczona przy założeniu,
że odległość pomiędzy punktami po-
miarowymi nie przekracza w pozio-
mie 1,5 m, a w pionie 1,0 m. Miarodaj-
ne są badania wgłębne [2]. Rozkład
wartości pomiarowych czyni zadość
statystycznemu rozkładowi normalne-
mu, dlatego niezbędna liczba odczytów
powinna spełniać zależność:

tα/√n-1 < 1,0 (1)
gdzie:
tα – poziom istotności przyjmowany najczęściej
jako równy 0,1;
n – niezbędna liczba odczytów, uzyskiwana z ta-
beli t-Studenta przy określonej wartości tα.

Po wykonaniu diagnostyki wilgotno-
ściowej należy sporządzić, w ramach
ekspertyzy mykologiczno-budowlanej,
projekt osuszania i rewaloryzacji obiek-
tu. Zakres osuszania może być szeroki
lub zawężony. Zakres szeroki obej-
muje:

a) neutralizację lub retencję soli w za-
wilgoconym murze, albo ich usunięcie;

b) osuszanie obiektu;
c) wykonanie izolacji wtórnych, jeśli

nie istnieją lub są uszkodzone;
d) prace naprawcze (oczyszczanie

i wzmacnianie podłoża, scalanie mecha-
niczne i kolorystyczne, naprawę tynków
itp.).

Zakres zawężony sprowadza się do
osuszania i realizacji niezbędnych na-
praw.

Zawilgocenie materiału to proces
bardzo szybki, natomiast wysychanie
jest niezwykle długotrwałe. Stosu-
nek trwania tych procesów wynosi jak
1 : 50 – 1 : 200 [1, 6]. Prędkość wysy-
chania zależy nie tylko od rodzaju ma-
teriałów i układu warstw w przegrodzie,
ale przede wszystkim od warunków ter-
modynamicznych, takich jak temperatu-
ra, wilgotność względna otaczającego
powietrza oraz prędkość ruchu powie-
trza wokół przegrody.

Praktycznym wskaźnikiem zawil-
gocenia jest długość procesu suszenia.
Podczas suszenia naturalnego w po-
mieszczeniach piwnicznych lub parteru
obiektu można wykorzystać zależność
(wynik w dobach):

tw = a · d2 (2)
gdzie:
a – współczynnik empiryczny uzależniony
od rodzaju materiału i przegrody oraz wilgotno-
ści względnej powietrza w otoczeniu przegrody
[doba/cm²]; w przypadku cegły ceramicznej peł-
nej, przy temperaturze 15ºC i wilgotności
względnej powietrza φ = 70%, a = 0,82, w przy-
padku zaprawy cementowo-wapiennej a = 0,70,
wapiennej a = 0,68, natomiast dla muru moż-
na przyjąć średnią ważoną objętości elementów
muru i wówczas odpowiednio a = 0,76 lub 0,75;
d – droga [cm] przemieszczania się wilgoci
(w piwnicach, pod poziomem gruntu w jedną
stronę – do pomieszczenia na grubość ściany;
na parterze w dwóch kierunkach – na 1/2 gru-
bości ściany).

Czas efektywnego suszenia (tw,e),
w latach, oblicza się dzieląc okres tw
(liczba dni) przez liczbę dni efektywne-
go suszenia w ciągu roku (90 – 100 dni):
tw,e = tw/90 lub 100 = …n... lat suszenia (3)

Nieinwazyjne osuszanie
obiektów budowlanych

Osuszanie, w połączeniu z izolacjami
wtórnymi, powinno pozwolić na trwałe
zmniejszenie poziomu zawilgocenia
przegród budowlanych, najczęściej do
3 – 5% wilgotności masowej, w przy-
padku materiałów wykończeniowych
do poziomu poniżej 1,5%, co umożliwia
prowadzenie dalszych prac budowla-
nych lub konserwatorskich. Nieinwa-
zyjne metody osuszania dzielą się na
naturalne i sztuczne.

Osuszanie naturalne. Skuteczność
naturalnego osuszania zależy w istotny
sposób od prędkości przepływu powie-

trza przy osuszanej powierzchni. Popra-
wienie tej skuteczności można osiągnąć
za pomocą dmuchaw, wentylatorów lub
przez wytworzenie ukierunkowanego
strumienia powietrza.

Proces wysychania naturalnego moż-
na podzielić na dwa etapy:

● I – wysychanie zachodzące na po-
wierzchni ściany;

● II – kapilarny i dyfuzyjny transport
wilgoci wewnątrz przegrody.

Pierwszy etap osuszania polega na od-
prowadzeniu wody z powierzchni ścia-
ny. Jego prędkość zależy przede wszyst-
kim od różnicy prężności pary wodnej
na powierzchni przegrody i z dala od niej
oraz od współczynnika przejmowania
masy. Przy sprzyjających warunkach
trwa on zazwyczaj ok. 30 dni.

Drugi etap, którego zadaniem jest
usunięcie wody zalegającej w głębi mu-
ru, zależy przede wszystkim od oporu
dyfuzyjnego poszczególnych warstw,
od ewentualnej krystalizacji soli mi-
neralnych i wymiarów poprzecznych
muru.

W czasie wznoszenia obiektów latem
przeciętny okres wysychania odkrytego
muru o grubości 1½ cegły do wm = 3,0%
(stan powietrznosuchy) wynosi zazwy-
czaj ok. 200 dni (praktycznie 2 lata).
Wypływa to z faktu, że w okresie letnim
spadek wilgotności nowo wznoszonego
muru ceglanego wynosi ok. 1,5% mie-
sięcznie. Natomiast korzystając z wzo-
ru (3), możemy obliczyć, że w obiektach
starych doprowadzenie ściany piwnicz-
nej na zaprawie wapiennej o wm = 15%,
częściowo wyniesionej ponad teren,
o grubości dwóch cegieł, do tego stanu
nastąpi w okresie ok. (0,75 · 26²) = 507
dni, jeśli jednocześnie zapewnimy od-
prowadzenie wilgoci na zewnątrz oraz
temperaturę wewnątrz pomieszczeń
piwnicznych 15°C i φ = 70%. W przy-
padku, gdy okres efektywnego suszenia
w ciągu roku wynosi 100 dni, wówczas
tw, e = 507/100 = 5 lat przy osuszaniu
dwukierunkowym, a suszenie jednokie-
runkowe wymagać będzie okresu 20 lat.
Z tych względów osuszanie naturalne
jest mało efektywne.

Osuszanie sztuczne. Podczas osusza-
nia sztucznego najczęściej ruch kapilar-
ny jest ograniczony, a wilgoć transporto-
wana głównie przez dyfuzję. Z upływem
czasu zjawisko to zmniejsza nieco szyb-
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kość wysychania przegrody, ze względu
na zwiększony wpływ oporu dyfuzyjne-
go warstw materiału, a niekiedy również
krystalizujących soli lub produktów ko-
rozji chemicznej. Mimo tego, czas osu-
szania obiektów o przeciętnej kubatu-
rze wynosi 1 – 3 miesięcy. Niektóre me-
tody osuszania sztucznego (absorpcyjna
i kondensacyjna) wymagają uzyskania
pełnej szczelności pomieszczeń.

Osuszanie za pomocą nagrzewnic
elektrycznych, olejowych lub gazowych,
o przepływie powietrza 260 – 840 m3/h
polega na ogrzaniu powietrza wewnątrz
pomieszczeń do temperatury kilkudzie-
sięciu stopni, co wywołuje parowanie
wilgoci z warstw wierzchnich. Wilgoć
tę usuwa się z pomieszczenia, stosując
naturalne wietrzenie lub wentylatory
mechaniczne. Podczas ogrzewania po-
wietrza w pomieszczeniach mogą
panować wewnątrz muru niesprzyjające
warunki do oddawania wilgoci. Wystę-
puje bowiem niekiedy niekorzystny pro-
ces, który może ukierunkować również
transport wilgoci z pomieszczenia na ze-
wnątrz przegrody. Po wyłączeniu na-
grzewnic, część wilgoci przetransporto-
wana wcześniej w głąb muru wraca
na powierzchnię wewnętrzną ściany
w wyniku zmiany kierunku działania
transportu kapilarnego i dyfuzyjnego.
Należy więc powietrze ogrzać do opty-
malnej w danych warunkach temperatu-
ry przez długi okres, a następnie wyłą-
czyć nagrzewnice i powietrze wewnątrz
pomieszczeń schłodzić przez intensyw-
ne wietrzenie.

Metoda związana ze stosowaniem
kondensacyjnych osuszaczy powietrza
polega na tym, że wilgotne powietrze
znajdujące się w uszczelnionym uprzed-
nio pomieszczeniu podawane jest na
skraplacz. Następuje wówczas konden-
sacja pary wodnej znajdującej się w wil-
gotnym powietrzu dzięki obniżeniu
temperatury powietrza poniżej punktu
rosy. Woda zbiera się w zbiorniku. Osu-
szanie prowadzone jest tak, aby w cią-
gu godziny wymienić 3,5 objętości po-
wietrza. Osuszacze kondensacyjne dzia-
łają skutecznie w dość szerokim zakre-
sie temperatury powietrza, tzn. od 0 do
+40°C, natomiast najkorzystniejsza jest
temperatura od +20 do +25°C i wilgot-
ność względna powietrza w pomiesz-
czeniu 30 – 90%.

Wydajność urządzeń do osuszania
metodą kondensacyjną jest zróżnicowa-
na i wynosi przy małej mocy urządzeń
(2,5 kW) – 5 dm3/dobę. Przy wilgotno-
ści względnej powietrza w pomieszcze-
niu 90% i mocy urządzenia 14 kW osią-
ga się wydajność ok. 1600 dm3/dobę.
Metoda ta może być stosowana rów-
nież do korygowania mikroklimatu po-
mieszczeń.

Metody absorpcyjne polegają na ab-
sorbowaniu wilgoci w obracającym się
filtrze oraz na regeneracji i aktywnym
osuszeniu powietrza. Urządzenie funk-
cjonuje zarówno w temperaturze powy-
żej, jak i poniżej 0°C. Odpowiednie
przemieszczanie się suchego powietrza
prowadzi do równomiernego i kontrolo-
wanego procesu suszenia. Używane są
osuszacze z możliwością usunięcia od
10 do przeszło 1000 dm³ wody na dobę.
W porównaniiu z innymi metodami osu-
szania uzyskuje się relatywnie najwięk-
sze korzyści przy małej wilgotności
względnej powietrza (mniejszej od
30%). Przy lokalnym zawilgoceniu po-
mieszczenia można wykonać namiot fo-
liowy, aby osuszanie prowadzić tylko
w najbliższym obszarze zawilgoconej
powierzchni.

Metoda mikrofalowa służy do szyb-
kiego osuszania wybranych fragmen-
tów ścian, stropów lub posadzek, a na-
wet konstrukcji poddasza i polega
na wykorzystaniu zjawiska zamiany
energii pola elektromagnetycznego
w obszarze promieniowania mikrofalo-
wego na energię cieplną w środowisku
wilgotnym.

Bezpieczna temperatura, do jakiej za-
leca się podgrzewać osuszaną ścianę,
nie powinna przekraczać 75 – 80°C.
Oprócz generatorów mikrofalowych
z antenami tubowymi stosowane są rów-
nież generatory z antenami prętowymi,
w których energia mikrofalowa rozkła-
da się bezpośrednio wokół nawiercone-
go otworu służącego później do wyko-
nania iniekcji (metoda staje się wów-
czas inwazyjną). Ta metoda umożliwia
ponadto niszczenie czynników biolo-
gicznych znajdujących się w pobliżu
urządzenia mikrofalowego.

Metody hybrydowe. W obiektach
budowlanych, w których istnieją
sprawne izolacje przeciwwilgociowe,
a mimo tego występuje zawilgocenie,

można zastosować jednocześnie gene-
ratory mikrofalowe oraz absorpcyjne
lub kondensacyjne osuszacze powie-
trza. W tym przypadku generatory mi-
krofalowe powodują usuwanie wilgoci
w postaci pary wodnej poza osuszany
obszar ściany, a para wodna odbiera-
na jest przez osuszacze kondensacyjne
lub absorpcyjne.

Metody inwazyjne
Iniekcja. Niezwykle trudno jest wy-

konywać prace iniekcyjne, gdy wilgot-
ność masowa przegrody przekracza
12%. Do osuszenia otworów iniekcyj-
nych stosuje się wówczas osuszanie go-
rącym powietrzem, metodą elektroopo-
rową (za pomocą grzałek) oraz metodą
mikrofalową. Jednocześnie, podczas ob-
niżania się temperatury muru, w wyni-
ku powstawania podciśnienia, następu-
je skuteczniejsze wchłanianie materiału
iniekcyjnego w kapilarach. Ponadto sto-
sowane zazwyczaj iniekty polikonden-
sacyjne szybciej wiążą w warunkach
podwyższonej temperatury.

Inwazyjna metoda osuszania z uży-
ciem pomp próżniowych polega na wy-
wierceniu siatki otworów o rozstawie
do 1 m i umieszczeniu wewnątrz nich
końcówek przewodów do odprowadze-
nia wilgotnego powietrza. Na skutek
wytworzonego podciśnienia następuje
przepływ powietrza do wnętrza ścian,
gdzie odbywa się parowanie wilgoci
i usuwanie jej z powietrzem na zewnątrz
za pomocą pompy. Sposób ten łączy się
często z osuszaniem absorpcyjnym i jest
szczególnie przydatny podczas osusza-
nia dużych obiektów.

Izolacje wtórne
i techniki wodochronne

Po odpowiednim osuszeniu obiektu
można wykonać izolacje wtórne lub
zastosować rozwiązania hybrydowe,
umożliwiające ciągłe suszenie (np. ak-
tywne ekrany wentylacyjne). Izolacje
wtórne, to izolacje poziome i pionowe,
a niekiedy również płaszczowe (sytu-
owane pod kątem).

Wtórne izolacje poziome wykonywa-
ne są trzema sposobami:

● mechanicznym (podcinanie murów,
wymiana murów, podmurowywanie
fundamentów, wciskanie blachy izola-
cyjnej);
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● chemicznym (iniekcja: grawitacyj-
na; ciśnieniowa; wielostopniowa; im-
pulsowa; termoiniekcja);

● elektrycznym (elektroosmoza,
elektroiniekcja oraz techniki pokrewne).

Natomiast wtórne izolacje pionowe
wykonywane są jako powłokowe ze-
wnętrzne, wewnętrzne typu wannowe-
go, żelbetowe lub tzw. białe wanny
z powłok polimeryzowanych oraz jako
iniekcje kurtynowe i strukturalne. Pew-
nym uzupełnieniem hybrydowym jest
technika tynków renowacyjnych, dyfu-
zyjnych i tynków traconych oraz drena-
żu i tzw. opasek okalających obiekt.

Podcinanie murów i podmurowy-
wanie fundamentów wykonywane jest
ręcznie lub mechaniczne. Podcina się
sukcesywnie pasy muru o długości
80 – 100 cm, z pozostawieniem filara
o tej samej długości. Następnym etapem
jest zaklinowanie wycięcia i włożenie
przepony z materiału rolowego (papa
polimerowo-asfaltowa, folia polichloro-
winylowa lub polietylenowa grubości
> 2 mm). Można stosować także odpor-
ne na korozję blachy ze stali SONK (stal
odporna na korozję) lub płyty z tworzy-
wa sztucznego.

Wolną przestrzeń nad przeponą wy-
pełnia się pod ciśnieniem bezskurczo-
wymi lub ekspansywnymi zaprawami
polimerowo-cementowymi o wytrzy-
małości na ściskanie ok. 15 MPa. Pew-
ną modyfikację stanowi odcinkowa
wymiana muru, która polega na wyku-
waniu bruzd w ścianie o znacznej obję-
tości, układaniu w tym miejscu materia-
łu izolacyjnego oraz na zamurowywa-
niu wykuć. Zaletą tego sposobu jest
możliwość usunięcia najbardziej zaso-
lonych i zniszczonych fragmentów mu-
ru. Stosowana jest też tzw. metoda
rdzeni wiertniczych, która polega
na wycięciu rzędów otworów za pomo-
cą wiertnicy z wiertłem koronkowym
i wypełnieniu ich zaprawą przerywają-
cą kapilarny transport wody. Średnica
otworów wynosi 40 – 110 mm. Nawier-
ca się je w rozstawie nieco mniejszym
od ich średnicy [1, 5].

Podmurowywanie fundamentów
stosuje się wówczas, gdy wynika to
z uwarunkowań technologicznych (np.
przy konieczności jednoczesnego obni-
żenia poziomu posadzki). Istnieje wów-
czas potrzeba odkopania ławy funda-

mentowej i wykonania wylewki z beto-
nu. Pomiędzy istniejącą ławę a wylew-
kę wprowadza się taki sam materiał izo-
lacyjny, jak przy podcinaniu murów
oraz kompozyty polimerowo-asfaltowe
i laminaty z tworzywa sztucznego.

Wciskanie blachy ze stali SONK.
W odsłoniętą wcześniej spoinę pozio-
mą wbija się profilowane (rzadziej pła-
skie) blachy ze stali nierdzewnych (np.
chromowych, chromowo-niklowych lub
z dodatkiem molibdenu). Aby uniknąć
pękania ścian, częstotliwość uderzeń
powinna być mniejsza niż 1500/min.
Pas wbijanej blachy ma szerokość
30 – 40 cm i długość nieprzekraczającą
120 – 150 cm. Przy grubszych murach
blachy wbija się z dwóch stron.

Iniekcja grawitacyjna należąca do
chemicznych sposobów wykonywania
wtórnych izolacji poziomych jest rzad-
ko stosowana. Technika ta dotyczy mu-
rów o wilgotności masowej 10 – 12%.
Średnica otworów iniekcyjnych wynosi
2 – 3 cm, rozstaw osiowy 10,0 – 12,5 cm,
a kąt nachylenia 30 – 45°. Otwór musi
przecinać przynajmniej jedną spoinę,
a w przypadku grubszych murów dwie
poziome spoiny. W murach o grubości
większej od 60 cm iniekcję grawita-
cyjną należy wykonywać dwustronne
z przesunięciem otworów na przeciwle-
głych powierzchniach ściany o połowę
rozstawu. Głębokość otworu powin-
na wówczas wynosić ok. 2/3 grubości
ściany.

Kolejnym chemicznym sposobem
wykonywania wtórnych izolacji pozio-
mych jest iniekcja ciśnieniowa, będąca
obecnie podstawowym sposobem wy-
konywania iniekcji. Może być stosowa-
na w murach mokrych o wilgotności
masowej sięgającej 22%. Zaleca się za-
zwyczaj stosowanie iniektu z mikro-
emulsji silikonowej. Otwory wierci się
w rozstawie osiowym 10 – 12,5 cm, po-
ziomo lub pod kątem mniejszym od 30°.
Średnica zazwyczaj wynosi 10 – 18 mm.
Przy iniekcji dwurzędowej rozstaw
otworów w jednym poziomie nie powi-
nien przekraczać 20 cm, przy maksy-
malnym odstępie między rzędami wy-
noszącym 8 cm. Proces nasycania nastę-
puje przy ciśnieniu 0,3 – 0,5 MPa (iniek-
cja niskociśnieniowa) lub 1,0 MPa (in-
iekcja średniociśnieniowa). W przypad-
ku murów spękanych należy wykonać

wstępne wypełnienie rys i pustek spe-
cjalną zaprawą. Do zasklepienia odwier-
tów służy zaprawa niskoskurczowa.

Iniekcja wielostopniowa jest warian-
tem iniekcji ciśnieniowej, szczególnie
zalecanym w przypadku murów z pust-
kami lub mokrych. Składa się z trzech
etapów, stosowanych w kombinacjach:
etapy 1+2 lub 2+3 w zależności od ro-
dzaju muru. Etap 1 jest to wstępna iniek-
cja z użyciem płynnej zawiesiny cemen-
towej, uszczelniającej mur, natomiast
etap 2 – właściwa iniekcja z użyciem
rozcieńczonej wodą mikroemulsji sili-
konowej. Etap 3 stosowany jest w trud-
nych warunkach środowiskowych, tzn.
przy dużym stopniu zawilgocenia muru
oraz wysokiej wilgotności względnej
powietrza. Stosuje się wówczas specjal-
ne aktywatory na bazie krzemianów me-
tali alkalicznych.

Iniekcja impulsowa jest również wa-
riantem iniekcji ciśnieniowej. Czas im-
pulsów iniekcyjnych wynosi 0,5 – 2,5 s,
a przerwy między nimi 0,5 – 5 min. Sto-
suje się lance iniekcyjne stanowiące
specjalne rurki z nawierconymi rzęda-
mi otworów o średnicy 1mm. Jej zaletą
jest możliwość wykonywania iniekcji
w ścianach warstwowych i niejednorod-
nych w przekroju, bez konieczności wy-
konywania iniekcji wstępnej.

Termoiniekcja związana jest z tech-
niką wstępnego osuszania (termowen-
tylatorową lub mikrofalową). Dostar-
czając ciepło, osusza się wstępnie frag-
menty murów budynku do niskiej wil-
gotności masowej, nie przekraczają-
cej 7%, a następnie wykonuje klasycz-
ną iniekcję ciśnieniową.

Sposoby elektryczne (elektroosmo-
za, elektroiniekcja i techniki pokrewne).
Istnieją dwa rodzaje technik związanych
z blokowaniem wilgoci: bierna i aktyw-
na. Pierwsza z nich, mająca już charak-
ter historyczny, polega na umieszczeniu
w murze anod, a w gruncie katod.
W metodzie aktywnej między obydwa
rzędy elektrod włączone jest źródło prą-
du stałego (elektroiniekcja). Wadą obu
metod jest powstawanie korozji elektro-
chemicznej powodującej niszczenie
elektrod. Obecnie istnieją bardziej no-
woczesne wersje tych sposobów bloko-
wania wilgoci w murze. Stosowane są
permanentnie lub czasowo – na okres
wykonania przepony izolacyjnej.
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Izolacje pionowe wykonywane są
jako zewnętrzne izolacje powłokowe,
wanny wewnętrzne i „białe wanny”
oraz metodą iniekcji kurtynowej
i iniekcji strukturalnej. Zewnętrzne
izolacje powłokowe stosowane są
wówczas, gdy możliwe jest odkopanie
ścian przyziemia. Wykop powinien być
wykonywany odcinkami o długości do
10 m. Należy usunąć zniszczone tynki,
cegły i spoiny oraz wypełnić rysy, spę-
kania i ubytki zaprawami naprawczy-
mi. Zewnętrzne naroża należy ukoso-
wać i wyprofilować styk ławy funda-
mentowej ze ścianą. Potrzebne jest
wstępne uszczelnienie tego miejsca
za pomocą szpachlówki lub zaprawy
polimerowo-cementowej oraz wykona-
nie wyoblenia o promieniu 4 – 6 cm
z zaprawy polimerowo-cementowej
lub szpachlówki uszczelniającej. Do
wykonania izolacji stosuje się popular-
ne obecnie kompozyty mineralno-bitu-
miczne. Można także zastosować tra-
dycyjną izolację powłokową typu cięż-
kiego.

Wanny wewnętrzne i „białe wan-
ny” wykonywane są jako tradycyjne
wanny żelbetowe z wcześniej nałożoną
powłoką izolacyjną na wyrównaną ścia-
nę lub jako tzw. białą wannę z użyciem
specjalnych powłok. Jakość powłoki
i sposób jej nałożenia ma bardzo istot-
ny wpływ na sprawność techniczną
„białej wanny”. Istnieje niebezpieczeń-
stwo kondensacji wilgoci na powierzch-
ni izolacji, dlatego też, aby ograniczyć
wystąpienie tego zjawiska, stosuje się
tynki renowacyjne lub tynki ciepło-
chronne. Do wykonania izolacji mogą
być wykorzystywane jedynie materiały
cementowe – często jednak polimery-
zowane (mikrozaprawy, szpachlówki
uszczelniające). Należy uszczelnić
wszelkie rysy i pęknięcia, jak również
przejścia rur instalacyjnych oraz połą-
czenia z elementami przyległymi do
ściany (schody, trzony kominowe).
Przed nałożeniem izolacji zaleca się od-
grzybić powierzchnię. Warstwy posadz-
ki trzeba usunąć, aż do odkrycia płyty
betonowej i uszczelnić styk ściany
z płytą przez wykonanie wyoblenia ze
szpachlówki uszczelniającej (korzystne
jest wcześniejsze wykucie bruzdy
w kształcie jaskółczego ogona) [1, 4].
Jeżeli występuje przeciek, konieczne

jest zastosowanie szybkowiążących za-
praw uszczelniających.

Iniekcja kurtynowa zwana jest tak-
że „iniekcją w grunt”. Pozwala ona na
wykonanie izolacji od wewnątrz ścian
i posadzek w piwnicy. Sposób ten pole-
ga na wywierceniu na wylot w przegro-
dach siatki otworów i wprowadzenie
w otaczający grunt iniektu pod ciśnie-
niem 1,0 MPa, który stworzy powłokę
uszczelniającą na styku przegrody
z gruntem. Jako iniekty stosuje się naj-
częściej żele akrylowe oraz żywice po-
liuretanowe.

Iniekcja strukturalna jest pewnym
udoskonaleniem iniekcji ciśnieniowej.
Otwory wykonuje się na całej po-
wierzchni elementu w postaci siatki.
Do uszczelniania stosuje się żele akry-
lowe oraz iniekty z mikroemulsji sili-
konowych i z krzemianów alkalicznych.

Sposoby hybrydowe, to aktywne
ekrany wentylacyjne oraz poprzednie
rozwiązania z dodatkowym zastosowa-
niem tynków renowacyjnych, dyfuzyj-
nych lub traconych oraz drenażu opa-
skowego i opaski.

Aktywne ekrany wentylacyjne.
Pierwotnie wykonywano rowy odwad-
niające bez zadaszenia. Po ich zadasze-
niu powstały ekrany stawiane na zew-
nątrz lub wewnątrz obiektu jako ścian-
ki oporowe o grubości jednej cegły.
Ekrany zewnętrzne murowane są w od-
ległości 6 – 14 cm od zawilgoconej
przegrody. W tunelu powstałym pomię-
dzy ekranem i starą przegrodą wymusza
się ruch powietrza za pomocą wentyla-
torów. Powietrze wprowadza się przez
pozostawione w ściance otwory na-
wiewne, usytuowane ok. 10 cm od po-
sadzki, a wyprowadza przez otwory wy-
wiewne wykonane na wysokości
ok. 30 cm nad poziomem terenu. Naj-
częściej rozwiązanie to wymaga drena-
żu opaskowego, umożliwiającego od-
prowadzenie wody opadowej lub zasto-
sowania daszków ze spadkiem 3 – 5%.
Obecnie nowym rozwiązaniem tego ty-
pu są folie kubełkowe lub guziczkowe
ze specjalnym okapturzeniem (forma
zadaszenia) wylotu folii ponad terenem.

Podsumowanie
Proponowane metody osuszania mo-

gą być stosowane zarówno w starych
obiektach, niemających izolacji wodo-

chronnej, jak również w nowych zawil-
goconych. Naturalne suszenie obiek-
tów, a szczególnie ich części podpiw-
niczonej, trwa bardzo długo i jest
z wielu względów nieefektywne. Ko-
nieczne staje się więc stosowanie osu-
szania sztucznego – mikrofalowego,
termowentylatorowego, absorpcyjne-
go, kondensacyjnego, próżniowego lub
hybrydowego. Stosowane permanent-
nie metody termiczne powodują, że
wraz z wysychaniem powierzchni prze-
gród następuje przesuwanie się grani-
cy strefy wilgoci w głąb przegrody.
Zjawisko to zmniejsza nieco szybkość
wysychania przegrody ze względu
na wpływ oporu dyfuzyjnego poszcze-
gólnych warstw materiału, krystalizacji
soli i tworzenie się produktów korozji
chemicznej. Potrzebne staje się wów-
czas działanie cykliczne. Mniejsze zna-
czenie ma to w przypadku stosowania
metody mikrofalowej, szczególnie
efektywnej w dużych obiektach w po-
łączeniu z zastosowaniem absorpcyj-
nych lub kondensacyjnych osuszaczy
powietrza (działanie hybrydowe). Me-
toda absorpcyjna i kondensacyjna
wymagają w trakcie pracy uzyskania
pełnej szczelności osuszanych po-
mieszczeń.

Po osuszeniu przegród budowlanych
należy wykonać izolację poziomą i pio-
nową lub zastosować inne metody blo-
kowania wilgoci. Służą temu izolacje
i techniki wtórne – zarówno tradycyj-
ne, o sprawdzonym już działaniu, jak
i nowoczesne posiadające poparcie na-
ukowe.
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