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W ilgoć jest jednym z naj-
ważniejszych czynników
przyczyniających się do
degradacji budynków.

W związku z tym pierwszą czynnością
poprzedzającą projekt renowacji jest
rzetelna diagnostyka mająca na celu
określenie źródła przedostawania się
wilgoci do murów.

Wysoki poziom zawilgocenia kon-
strukcji tworzy korzystne warunki
do rozwoju grzybów wewnątrz po-
mieszczeń. Wilgoć może prowadzić
do przemarzania w okresie zimowym,
a w efekcie do rozsadzania materiałów
budowlanych przez zwiększenie obję-
tości wody przy jej przejściu do stanu
stałego. W wilgoci podciąganej kapi-
larnie mogą być rozpuszczone szkodli-
we sole, zwłaszcza związki siarki,
chloru i azotu, które wchodzą w reak-
cje z podłożem, np. zaprawą, osłabia-
jąc je. Ponadto przy odparowaniu wo-
dy, sole krystalizują, czemu towarzyszy
zwiększenie objętości i powstawanie
naprężeń rozciągających, co prowadzi
do rozsadzania materiału budowlane-
go [2, 6]. Mokre i zasolone materiały
budowlane wykazują znacznie gorsze
właściwości termoizolacyjne i wów-

czas ogrzewanie takich pomieszczeń
jest kosztowne i niekorzystne w aspek-
cie ochrony środowiska [3].

Głównymi źródłami przedostawania
się wilgoci do murów są woda opado-
wa, para wodna, wilgoć kondensacyjna
oraz woda gruntowa. Niemal zawsze
zawilgocenie budynków spowodowane
jest jednoczesnym oddziaływaniem kil-
ku takich czynników. Przyczyną wilgo-
ci w budynku mogą być także uszko-
dzenia lub źle wykonane pokrycia da-
chowe, obróbki blacharskie, okapy, ryn-
ny i rury spustowe. Wilgoć kondensa-
cyjna występuje w budynkach o zbyt
małej izolacyjności termicznej ścian lub
podłogi na gruncie. Woda opadowa od-
działuje niemal na całą powierzchnię
nadziemną budynku, natomiast najin-
tensywniej w strefie cokołowej, tj. do
ok. 0,5 m powyżej poziomu gruntu,
gdyż oprócz wody padającej bezpoś-
rednio na mur występuje także woda
opadowa rozbryzgująca się w bliskiej
odległości [6, 7].

Problematycznym i bardzo często
występującym źródłem wilgoci w sta-
rych budynkach są wody gruntowe. Od-
działują one zarówno na pionowe, jak
i poziome elementy konstrukcji znajdu-
jące się w gruncie. Wilgoć jest podcią-
gana systemem naczyń kapilarnych
do wyżej położonych części budynku.
W celu zatrzymania degradacji budyn-
ku konieczne jest wyeliminowanie źró-
deł zawilgocenia obiektu.

Metody eliminacji
źródeł wilgoci

Przed przystąpieniem do prac mają-
cych na celu wyeliminowanie wilgoci
z budynku, konieczne jest określenie
przyczyny zawilgocenia. Wówczas wy-
konuje się pomiar rozkładu i poziomu
zawilgocenia oraz zasolenia budynku.
Sposoby eliminacji źródła wody są róż-
ne, a ich dobór uzależniony jest od po-
chodzenia wilgoci. W przypadku wilgo-
ci kondensacyjnej występującej na pod-
łodze na gruncie lub na ścianach budyn-
ku, rozwiązaniem jest docieplenie prze-
grody. Działanie wody opadowej w naj-
bardziej newralgicznym obszarze, tj.
w strefie cokołowej, można ograniczyć
w znacznym stopniu przez wykonanie
pionowej izolacji tego obszaru przy
użyciu zapraw uszczelniających. Na
rynku dostępne są m.in. lepiki i masy
asfaltowe, izolacje bitumiczne KMB,
folie i membrany z tworzyw sztucznych
oraz zyskujące na popularności cemen-
towo-polimerowe zaprawy uszczelnia-
jące, które łączą dobre właściwości wy-
trzymałościowe materiałów cemento-
wych z elastycznością i wodoszczelno-
ścią wyrobów polimerowych. Dodatko-
wo mostkowanie rys oraz poprawę od-
kształcalności zapewnia zastosowanie
włókien zbrojących zaprawę. Dostępne
są dwukomponentowe zaprawy cemen-
towo-polimerowe, składające się z wod-
nego roztworu polimeru i z cementowej
części suchej mieszanych w odpowied-
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niej ilości oraz jednokomponentowe,
w których płynna dyspersja została zastą-
piona sproszkowanym polimerem [2, 6].

Znaczne zmniejszenie podatności
ściany na działanie wód opadowych
można uzyskać przez aplikację no-
wych wypraw tynkarskich lub farb
elewacyjnych. Do budynków starych,
o wysokim poziomie zawilgocenia zale-
ca się materiały o właściwościach hy-
drofobowych cechujące się wysoką pa-
roprzepuszczalnością, np. farby lub wy-
prawy silikonowe oraz silikatowe [6].
W przypadku oddziaływania wód grun-
towych stosuje się zabiegi, których ce-
lem jest odtworzenie izolacji pionowej.
Wykonuje się to przez odkopanie budyn-
ku do poziomu posadowienia, oczysz-
czenie i wyrównanie ścian fundamento-
wych, a następnie aplikację zapraw
uszczelniających. Konieczne jest także
wyeliminowanie wilgoci działającej
na poziome części konstrukcji umiesz-
czone w gruncie. Powierzchniową izola-
cję podłogi zapewnia zaprawa uszczel-
niająca zaaplikowana np. pod płytkami.
W celu powstrzymania migracji wody
w murze systemem naczyń kapilarnych
[5] nadal stosuje się inwazyjną metodę,
którą jest fizyczne blokowanie tego pro-
cesu przez przecinanie muru i wprowa-
dzanie materiału nieprzepuszczającego
wody, np. blachy pokrytej papą. Sku-
tecznym, długotrwałym i znacznie mniej
inwazyjnym rozwiązaniem jest wykona-
nie przepony poziomej – chemicznej ba-
riery na całym obwodzie budynku, we
wszystkich ścianach posadowionych
na fundamencie. Lokalizuje się ją powy-
żej źródła wilgoci – tuż nad dolną kra-
wędzią izolacji pionowej. W przypadku,
gdy wykonanie wykopów jest utrudnio-
ne lub niemożliwe, przeponę wykonuje
się tuż powyżej poziomu gruntu. Prace
polegają na nawierceniu otworów w nie-
wielkiej odległości, o głębokości nie-
znacznie mniejszej od grubości ściany
i wprowadzaniu do nich preparatu in-
iekcyjnego. Wyróżnia się preparaty
w postaci ciekłej, wprowadzane do otwo-
rów pod ciśnieniem przy użyciu specjal-
nej pompy iniekcyjnej oraz kremy iniek-
cyjne o galaretowatej konsystencji, któ-
re można aplikować metodą bezciśnie-
niową, bez konieczności używania spe-
cjalistycznego sprzętu. Dostępne są ma-
teriały fizycznie zatykające naczynia ka-

pilarne odpowiedzialne za transport wil-
goci, materiały zmieniające napięcie po-
wierzchniowe kapilar, przez co trwale
tracą one zdolność do transportu wody
oraz materiały zmieniające napięcie po-
wierzchniowe przy jednoczesnym fi-
zycznym zatykaniu kapilar. Niewielki
rozstaw otworów ma sprawić, że zakres
wchłaniania preparatu iniekcyjnego
z jednego otworu będzie się pokrywał
z zakresem wchłaniania preparatu z są-
siadujących otworów. Dzięki temu na ca-
łym obwodzie budynku tworzy się nie-
przepuszczalna bariera blokująca trans-
port wilgoci naczyniami kapilarnymi
do wyżej położonych części budynku
[1, 2, 4, 5]. Schemat układu otworów in-
iekcyjnych przedstawiono na rysunku 1.

Prace po wyeliminowaniu
głównych źródeł
zawilgocenia

Odtworzenie bariery przeciwwilgo-
ciowej nie gwarantuje wysychania mu-
rów. Przegroda, która pozostawała wil-
gotna przez wiele lat, będzie wysychała
bardzo wolno. Jeżeli pozostawi się ją
samej sobie, może nadal niszczeć. Z te-
go względu, po odcięciu źródła zawilgo-
cenia, konieczne jest osuszenie murów
jedną z następujących metod:

● osuszanie absorpcyjne – wyko-
rzystuje urządzenie ze środkiem absor-
bującym wilgoć, np. żelem silikono-
wym, chlorkiem litu, oraz strefą regene-
racyjną, w której osuszone powietrze
jest ogrzewane i ponownie wraca do po-
mieszczenia;

● osuszanie kondensacyjne – wyko-
rzystuje urządzenie przetłaczające wil-
gotne powietrze do osuszacza, w któ-
rym obniżana jest jego temperatura po-

niżej punktu rosy, a powietrze o znacz-
nie mniejszej wilgotności jest podgrze-
wane i jako suche nawiewane z powro-
tem do pomieszczenia;

● osuszanie za pomocą nagrzewnic
– zalecane do stosowania w murach
o niewielkiej grubości lub jako wspoma-
gające osuszanie kondensacyjne;

● osuszanie metodą mikrofalową –
polega na emitowaniu w przegrodzie
zmiennego pola elektromagnetycznego,
pod wpływem którego molekuły wody
zaczynają drgać, co prowadzi do emisji
ciepła, skuteczne nawet przy znacznej
grubości muru [1, 2, 6].

Podjęcie działań mających na celu eli-
minację głównej przyczyny zawilgoce-
nia muru jest niezwykle istotne dla po-
prawy jego stanu technicznego i kom-
fortu użytkowania, ale jest rozłożone
w czasie. Istotny jest też odpowiedni do-
bór materiałów wykończeniowych do
wnętrz. Zalecane jest stosowanie farb
mineralnych, silikonowych i silikato-
wych. Niedopuszczalne jest natomiast
używanie materiałów akrylowych i la-
teksowych, bowiem tworzona przez nie
szczelna powłoka blokowałaby oddawa-
nie wilgoci przez mur [6].

W przypadku budynków zawilgoco-
nych, w których stwierdzono występo-
wanie szkodliwych soli, wskazane jest
użycie systemu tynków renowacyj-
nych. Wyróżniają się one małą masą
oraz bardzo dużą porowatością i paro-
przepuszczalnością. W skład zestawu
wchodzą: półkryjąca obrzutka zwięk-
szająca przyczepność kolejnych zapraw
do muru; wysoko chłonny tynk podkła-
dowy oraz paroprzepuszczalny tynk
o właściwościach hydrofobowych nie-
przepuszczający wody w postaci cie-
kłej. Mechanizm działania systemu po-
kazano na rysunku 2. Polega on na „wy-
ciąganiu” z muru wody wraz z rozpusz-
czonymi w niej szkodliwymi solami,
które następnie krystalizują w porach
tynku podkładowego i częściowo reno-
wacyjnego, a woda wydostaje się na ze-
wnątrz w postaci pary wodnej. Taki
układ warstw zapobiega powstawaniu
wykwitów, a z drugiej strony chroni
mur przed przedostawaniem się wód
opadowych [4, 6, 8].

Doskonałej jakości materiały do
iniekcji oraz tynki renowacyjne często
mają certyfikat niemieckiego Naukowo-

5 cm 10 – 12 cm

d < 60 cm

ok.25°

Rys. 1. Układ otworów iniekcyjnych pod-
czas wykonywania jednostronnej przeciw-
wodnej przepony poziomej
Fig. 1. Scheme of injection holes to making
a one-sided horizontal dampness barrier
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-Technicznego Stowarzyszenia Robo-
czego Ochrony Budowli i Konserwacji
Zabytków WTA działającego przy

uczelni Bauhaus w Weimarze. WTA
sprawdza wiele właściwości fizycznych
zarówno samych produktów, jak i sys-
temów (w przypadku systemu tynków
renowacyjnych) w odniesieniu do wy-
magającego wzorcowego zawilgocone-
go i zasolonego podłoża [4]. Posiadanie
certyfikatu WTA nie jest obligatoryjne
do sprzedaży materiałów do renowacji.
W praktyce jednak, w przypadku bu-
dynków historycznych o znacznych wa-
lorach architektoniczno-artystycznych,
posiadanie tego certyfikatu bardzo czę-
sto jest zalecane przez konserwatorów
oraz inwestorów.

Podsumowanie
Renowacja budynków historycznych

i zabytkowych ma na celu poprawienie
ich stanu technicznego, wizualnego
i komfortu użytkowania przy możliwie
jak najmniejszej ingerencji w ich zabyt-
kową tkankę. Konieczne jest indywidu-
alne podejście do danego budynku i po-
przedzenie prac wnikliwą analizą, wska-
zującą główne źródła degradacji i za-
wilgocenia. Skuteczna i trwała renowa-

cja obejmuje nie tylko naprawę skutków
degradacji budynków, ale również eli-
minację ich źródła.
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Rys. 2. Schemat działania systemu tynków
renowacyjnych; strzałki przedstawiają kie-
runek migracji wody z rozpuszczonymi so-
lami mineralnymi; 1 – obrzutka półkryją-
ca; 2 – tynk podkładowy; 3 – tynk renowa-
cyjny
Fig. 2. The mechanism of the renovation pla-
ster system; arrows show the direction of wa-
ter migration with dissolved mineral salts;
1 – semi-covering render; 2 – renovation ba-
se plaster; 3 – renovation plaster


