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M ury z cegły w części przyzie-
mia ulegają zawilgoceniu
przez podciąganie kapilarne
wód gruntowych. Konse-

kwencją oddziaływania wilgoci są znisz-
czenia mrozowe, rozwijanie porostów
i wysoleń, zwiększenie zapotrzebowania
na energię grzewczą. Dodatkowo zwięk-
szenie zawilgocenia w murach powoduje
pogorszenie właściwości mechanicznych
cegły, co ma wpływ na stabilność kon-
strukcji budowli. Na uszkodzenia narażo-
ne są przede wszystkim obiekty użytko-
wane kilkadziesiąt lat, ale zjawiska te ob-
serwowane są również w obiektach po kil-
ku latach eksploatacji [3, 8, 11, 13]. Źró-
dłami zawilgocenia mogą być: opady at-
mosferyczne; kapilarne podciąganie
wód gruntowych; kondensacja pary
wodnej; awarie instalacji wodnych; pro-
cesy technologiczne związane z wzno-
szeniem obiektów.

Różny bywa zakres i skala oraz skut-
ki oddziaływania zawilgocenia, począw-
szy od utraty estetyki elewacji, przez

występowanie nieprzyjemnych zapa-
chów wewnątrz budowli, aż do proce-
sów korozyjnych powodujących degra-
dację murów z cegły ceramicznej. Skraj-
nym następstwem zawilgocenia budyn-
ków jest uniemożliwienie ich dalszej
eksploatacji ze względu na zagrożenie
dla życia i zdrowia ludzi. Korozja zawil-
goconych materiałów jest spowodowa-
na przede wszystkim oddziaływaniem
mrozu i przemieszczeniem oraz koncen-
tracją szkodliwych soli. Podjęcie środ-
ków zapobiegawczych o ograniczonym
zakresie lub odkładanie decyzji o podję-
ciu prac remontowych prowadzi często
do wzrostu kosztów prac renowacyjnych.

Stały monitoring stanu zawilgocenia
ścian jest bardzo istotny w celu utrzyma-
nia muru w dobrym stanie. Potrzebna jest
więc metoda diagnostyczna, która po-
zwoli wykryć zmianę wilgotności w mu-
rze w fazie początkowej, co będzie mia-
ło przełożenie na minimalizację kosztów
naprawy [12]. W tej sytuacji podjąłem
próbę opracowania metody promienio-
wania podczerwieni do badania zawilgo-
cenia murów z cegły. Zawarty w artyku-

le materiał merytoryczny jest wynikiem
wnikliwej analizy literatury specjali-
stycznej [1, 2, 4 ÷ 6, 14, 15] i własnych
doświadczeń. Metoda z wykorzystaniem
promieniowania IR może mieć duże za-
stosowanie w diagnostyce poprawności
wykonania wtórnych przepon pozio-
mych w murach z cegły, gdzie istnieje
konieczność wykonywania ciągłego mo-
nitoringu wilgotności murów [7, 9, 10].

Stanowisko pomiarowe
W pierwszym etapie przeprowadzono

badania promienników IR w różnych
konfiguracjach w celu wybrania naj-
bardziej korzystnego źródła ciepła IR,
którym będzie nagrzewana ściana
z cegły ceramicznej. Istotnym kryterium
wyboru był kształt pola nagrzewanego
fragmentu muru. Przeprowadzono po-
miary kamerą termowizyjną nagrzewa-
nia lamp IR w różnych konfiguracjach
(rysunek 1). Do wykonania modelu ma-
tematycznego wybrano układ z poje-
dynczym promiennikiem, który cechu-
je się symetrią osiową. Wyniki tych ba-
dań przedstawiono na rysunku 2.1) F.U.I. Józef Szczotka; j.szczotka@outlook.com
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go promieniowania na mur za pomocą walca o średnicy 130 mm.
Przedstawiono stanowisko do badania wilgotności muru wraz
z oprzyrządowaniem. Celem badania było zobrazowanie proce-
su schładzania suchej ściany, a następnie wilgotnej, co ukazało
różnice między pomiarami. Badania te mogą w przyszłości zna-
leźć zastosowanie w procesie optymalizacji kontroli zawilgoce-
nia ścian z cegły.
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ceramic brickwork. Thermographic measurements were made
using an infrared heater. The study involved walls made of full
ceramic brick, built with the use of various mortars. The IR heater
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configuration selected for the purposes of the newly developed
method of transferring heat radiation to an examined wall using a
cylinder with a diameter of 130 mm. The author describes a work
station for testing the moisture content of a wall together with the
instrumentation. The aim of the study was to illustrate the
differences in the processes of cooling a dry wall and a damp wall,
as evidenced by the differences in measurements.This study in the
future may be applied in the process of optimizing the moisture
control of brick walls.
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Przygotowano stanowisko pomiaro-
we do rejestracji procesu schładzania
ściany ceramicznej. W tym celu wykona-
no mury z ceramicznej cegły pełnej kla-
sy 15, każdy z zastosowaniem innej zapra-
wy (wapiennej, cementowo-wapiennej,
cementowej), o grubości 25 cm i wysoko-
ści 165 cm. Stworzono stanowisko po-
miarowe (rysunek 3) złożone ze źródła

ciepła w postaci lampy IR o mocy 250 W
oddalonej od ściany o 100 mm w cylin-
drze o średnicy 130 mm, kamery termo-
wizyjnej oraz rejestratora w postaci kom-
putera. W transporcie wilgoci dużą rolę
odgrywają takie parametry, jak: po-
wierzchnia właściwa; promień efektywny
kapilar; porowatość. Mechanizm zawil-
gocenia przegrody z cegły na stanowisku
pomiarowym jest zbliżony do pojawiania
się wody w następstwie wsiąkania wód
opadowych oraz kapilarnego podciągania
wód wgłębnych. Stanowisko nie odzwier-
ciedla w pełni rzeczywistych warunków,
lecz pokazuje podstawy procesu podcią-
gania kapilarnego w murach z cegły.

Model matematyczny ściany
z cegły

W związku z tym, że źródło ciepła
podgrzewające ścianę cechuje symetria
osiowa, można przyjąć, że model mate-
matyczny zaproponowanej metody bę-
dzie miał postać zagadnienia osiowosy-
metrycznego przewodnictwa ciepła,
w przypadku którego promień rozważa-
nego obszaru (walca) jest na tyle duży,
że na brzegu będącym powierzchnią
boczną walca nie zachodzi wymiana
ciepła, bądź jest na tyle mała, że moż-
na ją pominąć [11, 12]. Na rysunku 4
przedstawiono rozważany walec, gdzie
linią przerywaną oznaczono oś symetrii,
natomiast przez R – promień. Proces
cieplny odpowiadający metodzie opisy-
wanej w artykule odbywać się będzie
w dwóch etapach. Pierwszy z nich po-
lega na tym, że ściana znajdująca się
w stanie ustalonym (znana jest tempera-
tura z wewnętrznej i zewnętrznej strony
ściany) poddana jest nagrzewaniu pod
wpływem zadanego strumienia ciepła
niezmiennego w czasie i cechującego
się osiową symetrią. Drugi etap polega
na schładzaniu podgrzanej w pierwszym
etapie ściany z zadanym warunkiem
trzeciego rodzaju na powierzchni ścia-
ny, na którą w pierwszym etapie padał
strumień ciepła.

Ze względu na osiową symetrię roz-
ważanego obszaru oraz osiową syme-
trię źródła ciepła padającego na bada-
ną ścianę zagadnienie sprowadza się do
rozważenia nieustalonego przewod-
nictwa ciepła w obszarze dwuwymiaro-
wym. Dziedzina zadania Ω oraz wy-
różnione brzegi przedstawiono na ry-
sunku 5.

Rozważmy równanie przewodnictwa
ciepła w postaci:

gdzie: x = x(r, z)
z zadanym warunkiem początkowym:

T(x, 0) = T0(x), x ∈ Ω (2)
oraz z warunkami brzegowymi:
– pierwszego rodzaju

T(x, t) = Tz, x ∈ Γ1 (3)

– drugiego rodzaju

W przypadku nagrzewania na brzegu
Γ2, zadany będzie warunek drugiego ro-
dzaju:

natomiast w przypadku schładzania –
warunek trzeciego rodzaju:

gdzie:
c – ciepło właściwe; ρ – gęstość;
λ – współczynnik przewodzenia ciepła;
U – współczynnik przenikania ciepła;
T∞ – temperatura otoczenia (temperatura we-
wnątrz pomieszczenia).

a) b) c) d)

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia: a) jednego promiennika IR; b) dwóch promienników IR;
c) trzech promienników IR; d) czterech promienników IR
Fig. 1. Arrangement pattern: a) of one radiator IR; b) of two radiators IR; c) with three IR ra-
diators; d) with four IR radiators

Rys. 2. Wykres rozgrzewania pojedyncze-
go promiennika (niebieski – temperatura
minimalna, czerwony – temperatura mak-
symalna)
Fig. 2. Chart the effects of heating with a sin-
gle infrared radiator (blue – min. temperatu-
re, red – max. temperature)

Rys. 3. Schemat stanowiska pomiarowego
Fig. 3. Scheme of the measurement station

Rys. 4. Fragment ściany, gdzie zaznaczono
rozważany w modelu matematycznym wa-
lec, linią przerywaną określono oś symetrii,
natomiast R oznaczono promień rozpatry-
wanego walca
Fig. 4. The cylindric fragment of the wall con-
sidered in the mathematical model with the
axis of symmetry marked as a dashed line and
R indicating the radius of the cylinder

Rys. 5. Dziedzina rozważanego zadania
Fig. 5. Domain of the considered problem
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Do rozwiązania tak sformułowanego
procesu nagrzewania i schładzania uży-
to metody różnic skończonych.

Badanie ściany w czasie
procesu schładzania

Procedura pomiaru rozpoczyna się
od nagrzania muru promiennikiem IR
przez 10 min. Następnie zestaw grzew-
czy zostaje odsunięty od ściany i rejestro-
wany jest proces schładzania przez ka-
merę termowizyjną z jednoczesnym za-
pisem pomiarów w odstępach ok. 0,2 s
przez 600 s. Przyjęto, że grubość muru
Z = 0,25 m, promień R = 0,5 m, tempera-
tura wewnątrz pomieszczenia T∞ = 15°C,
natomiast temperatura na zewnątrz
Tz = 5°C. W przypadku ściany suchej
założono c = 880 J/kg°C oraz gęstość
ρ = 1800 kg/m3, a w przypadku ściany
wilgotnej c = 920 J/kg°C oraz gęstość
ρ = 1900 kg/m3. Ponadto przyjęto, że
współczynnik przenikania ciepła ściany
U = 1,0 W/m2K. Natomiast współczynnik
przewodzenia ciepła materiału ściany su-
chej λ = 0,77 W/mK, a ściany wilgotnej
λ = 0,91 W/mK. Każdy z procesów na-
grzewania i schładzania trwał T* = 600 s.
Wszystkie stałe pochodzą z literatury.

W pierwszej kolejności przeprowa-
dzono nagrzewanie i rejestrację proce-
su schładzania ściany suchej. Następnie
ściana została poddana działaniu wilgo-
ci przez 3 dni i ponownie przeprowa-
dzono nagrzewanie oraz rejestrację pro-
cesu schładzania zawilgoconej ściany
(fotografie 1 i 2).

Weryfikacja
wyników badań

Zebrane dane pomiarowe w postaci
filmu z kamery termowizyjnej przetwo-
rzono w programie Excel i otrzymano
wykresy schładzania ściany (rysunki 6 ÷ 8).
Na wykresach schładzania ściany muro-

wanej z cegły (kolor czerwony – schła-
dzanie ściany suchej, zaś kolor niebie-
ski – wilgotnej) widoczna jest różnica
między ścianą suchą a wilgotną.

Opracowywana metoda diagnostycz-
na umożliwi wykrywanie nieprawidło-
wości izolacji poziomej w fazie począt-
kowej, co będzie miało przełożenie na
minimalizację kosztów naprawy lub
kosztów błędów przy już wykonywa-
nych pracach izolacyjnych. Wyniki ba-
dań jakościowych zawilgocenia murów
z cegły metodą promieniowania pod-
czerwieni porównałem z pomiarami
wilgotności cegły metodą wagową (me-
toda ilościowa), która zgodnie z Polski-
mi Normami jest uznawana za miarodaj-
ną. Wilgotność wagową określa się ze
stosunku różnicy masy próbki wilgot-
nej i suchej do masy suchej zgodnie
z wzorem:

Ww = (mw/ms) • 100% (8)
gdzie:
Ww – wilgotność wagowa [%];
ms – masa próbki suchej [g];
mw – masa próbki wilgotnej [g].

Wyniki pomiarów były zbliżone do me-
tody promieniowania podczerwieni.
Należy jednak przeprowadzić dodatko-
we badania i analizę wyników, aby
określić jak najdokładniej błąd pomia-
ru metodą nieinwazyjną i współczyn-
nik korygujący.

Wnioski
Przedstawiona metoda do oceny sta-

nu zawilgocenia murów z cegły jest ta-
nia, a ponadto zapewnia dokładność
pomiarów. Wybór źródła fali cieplnej
w postaci pojedynczego promienni-
ka podczerwieni o wzdłużnej osi sy-
metrii obrotowej wydaje się właściwy.
Model ściany został zaproponowany
w bardzo uproszczony sposób, dlatego
też trwają dalsze badania, aby obej-
mował on więcej właściwości murów
z cegły. Specyfika konstrukcji muro-
wych jest bardzo złożona jako mate-
riału anizotropowego o periodycznej
strukturze.

Metoda z wykorzystaniem promie-
niowania IR może mieć duże zastoso-
wanie w diagnostyce poprawności wy-
konania wtórnych przepon poziomych
w murach z cegły, gdzie istnieje ko-
nieczność wykonywania ciągłego mo-

Fot. 1. Pomiar po 30 s schładzania muru
Photo 1. The measurement taken after 30 s of
the cooling of the wall

Fot. 2. Pomiar po 180 s schładzania muru
Photo 2. The measurement taken after 180 s
of the cooling of the wall

Rys. 6. Schładzanie badanego muru na zapra-
wie cementowo-wapiennej (niebieski – ściana
zawilgocona, czerwony – ściana sucha)
Fig. 6. Cooling of the examined wall (blue
– damp wall, red – dry wall), brickwork ma-
de with cement-lime mortar

Rys. 7. Schładzanie badanego muru na za-
prawie wapiennej (niebieski – ściana
zawilgocona, czerwony – ściana sucha)
Fig. 7. Cooling of the examined wall (blue
– damp wall, red – dry wall) brickwork made
with lime mortar

Rys. 8. Schładzanie badanego muru na za-
prawie cementowej (niebieski – ściana
zawilgocona, czerwony – ściana sucha)
Fig. 8. Cooling of the examined wall (blue
– damp wall, red – dry wall) brickwork made
with cement mortar
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nitoringu wilgotności murów. W dal-
szych badaniach należałoby wykonać
analizy wpływu soli mineralnych za-
wartych w zawilgoconych murach oraz
innych zanieczyszczeń działających de-
strukcyjnie na konstrukcje murowe
w obiektach z cegły ceramicznej na
przebieg procesu nagrzewania i schła-
dzania ściany podczas pomiarów termo-
wizyjnych. Należy także rozbudować
model matematyczny o dodatkowe rów-
nania opisujące różne stopnie zasole-
nia lub różne zawartości innych zanie-
czyszczeń.
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