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M etod walki z wilgocią jest wiele, ale 
nie każda jest na tyle skuteczna, 
by trwale osuszyć dany obiekt. Po-

jawia się zatem pytanie, co i w jaki sposób 
należy zrobić podczas procesu osuszania, 
aby doprowadzić przegrody do stanu umożli-
wiającego przeprowadzenie niezbędnych na-
praw i zabiegów wykańczających, a w kon-
sekwencji normalną eksploatację.

Większość materiałów budowlanych ma 
budowę kapilarną, co oznacza, że w  ich 
strukturze występują wspomniane kapilary, 
które są w stanie przewodzić wodę. To oraz 
brak skutecznego zabezpieczenia hydroizola-
cyjnego sprawia, że wilgoć przedostaje się do 
struktury muru i jest transportowana w jego 
wyższe partie. Taka sytuacja ma miejsce za-
wsze wtedy, gdy elementy muru mają bez-
pośredni kontakt z gruntem na skutek braku 
skuteczności powłok hydroizolacyjnych lub 
przy ich zupełnym braku. 

Bezinwazyjne osuszanie murów 
 – studium przypadku
Osuszanie zawilgoconych obiektów jest jedną z ważniejszych 
czynności technologicznych. Nie sposób nie zauważyć 
destrukcyjnego działania wilgoci, nie tylko zewnętrznego w postaci 
uszkodzenia powłok malarskich, odpadania tynków czy korozji 
biologicznej, ale przede wszystkim zmieniającego parametry 
i właściwości danego materiału.

Jak wybrać  
metodę osuszania?

Kapilarne podciąganie wilgoci ma związek ze 
średnicą porów i ich kształtem. Literatura na-
ukowa wyróżnia kilka rodzajów porów. Jest 
to związane z ich średnicą oraz możliwością 
penetracji wilgoci pod różnymi postaciami. 
Pory kapilarne charakteryzują się swobod-
ną penetracją przez wilgoć kapilarną. Przez 
mikropory możliwy jest ruch wilgoci pod po-
stacią pary wodnej. Pory powietrzne mogą 
być wypełnione tylko przy oddziaływaniu 
wody pod ciśnieniem. Dlatego dobór metody 
osuszania musi być adekwatny do przyczyn 
zwilgocenia

Jednym z  rozwiązań jest zastosowanie 
tradycyjnych metod likwidacji podciągania 
kapilarnego, np. iniekcji chemicznej. Aby to 
zrobić, należy wprowadzić preparaty iniekcyj-
ne w strukturę muru. Przy wykorzystaniu tej 
metody bardzo istotna jest zarówno wielkość 
porów, jak i  stopień ich wypełnienia wilgo-
cią oraz sposób, w  jaki preparat iniekcyjny 
przerywa podciąganie kapilarne. Dlatego też 
struktura porowatości (rozkład objętości po-
rów w zależności od ich średnicy) ma zasad-
niczy wpływ na wybór metody oraz materiału 
do iniekcji. Drugim istotnym parametrem jest 
ich łączna objętość. W tej sytuacji mamy jed-
nak do czynienia z tzw. czynnikami niepew-
ności, do których dodatkowo trzeba dodać 
rysy i pustki w murze. Mechaniczne metody 
odtwarzania przepony poziomej (podcinanie 
muru, wbijanie blach) powodują dodatkowo 
dezintegrację muru. Obie te metody, ze wzglę-
dów czysto technicznych, mają także ograni-
czenia w postaci zarówno grubości muru, jak 
i stopnia skomplikowania jego kształtu.

Bezinwazyjna metoda 
osuszania – studium 
przypadku

Aby uniknąć ingerowania w strukturę murów, 
należy zastosować bezinwazyjne metody 
osuszania, które są bardzo dobrym rozwiąza-
niem w zabytkowych budynkach sakralnych. 
Z tego powodu bezinwazyjny system osusza-
nia Aquapol został zastosowany w budynku 
kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w  Lip-
nicy Murowanej (fot. 1). Jest to murowany, 

Fot. 1. Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej
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Taka sytuacja miała miejsce w  omawia-
nym kościele. Grubość muru, obecność 
potężnych pilastrów i  przypór (rys. 1) jed-
noznacznie wskazywały na konieczność za-
stosowania bezinwazyjnej metody osuszania 
Aquapol. 

Osuszanie kościoła pw. św. Andrzeja Apo-
stoła w  Lipnicy Murowanej rozpoczęło się 
w  2004 roku. Skutkiem działania systemu 
Aquapol jest obniżenie wilgotności muru 
poprzez niedopuszczanie do transportu ka-
pilarnego wilgoci gruntowej przez porowaty 
materiał konstrukcyjny muru. Od momentu 
uruchomienia Aquapol pełni skuteczną funk-
cję poziomej izolacji przeciwwilgociowej, 
chroniąc przed dalszym zawilgoceniem mu-
rów na skutek kapilarnego podciągania wil-
goci. Woda, która na skutek braku skutecznej 
izolacji przedostała się do muru, przemiesz-
cza się ku dołowi i równocześnie poprzez od-
parowanie do otoczenia, co skutkuje osusze-
niem murów z wilgoci kapilarnej (por. rys. 2).

Mury w  obszarze nienarażonym na inne 
rodzaje zawilgocenia (jak np. zalewanie, 
oddziaływanie wody gruntowej pod ciśnie-
niem w  obszarze kondygnacji podziemnej, 
kondensację wilgoci wywołaną warunkami 
cieplno-wilgotnościowymi czy wilgoć higro-
skopijną (np. na skutek zasolenia murów) 
wysychają do osiągnięcia tzw. wilgotności 
równowagowej (sorpcyjnej).

Standardem zastosowania systemu Aqu-
apol w każdym przypadku jest szeroka dia-
gnostyka obiektu, w  ramach której wy ko-
nano:
1. Analizę stanu technicznego budynku pod 

względem zawilgocenia oraz wymaganych 
zabezpieczeń przeciwwilgociowych i  sys-
temu odprowadzenia wód deszczowych. 
Był to element niezbędny do zidentyfiko-
wania ewentualnych innych niż kapilarne 
podciąganie wilgoci źródeł zawilgocenia.

2. Badanie stanu zawilgocenia murów in situ 
metodą wagosuszarkową w  reprezenta-
tywnych profilach pomiarowych (piono-
wych i  poziomych, wg procedur stano-
wiących podstawę metody bezpośredniej 
i wymagań ÖNORM B3355-1). 

3. Tworzenie tzw. map zawilgoceń służy do 
określenia zasięgu i intensywności podcią-
gania kapilarnego. Na podstawie wstęp-
nych pomiarów wyznacza się reprezenta-
tywne punkty pomiarowe i pobiera próbki 
materiału do badań. Te punkty są później 
podstawą do określenia skuteczności funk-
cjonowania systemu. 
Wilgotność masową muru określono za 

pomocą wzoru:

wzniesiony w stylu gotyckim kościół, wyróż-
niający się masywną, czworoboczną wieżą, 
wspartą potężnymi pilastrami i  przyporami. 
Dach dwuspadowy, jednokalenicowy, z  nie-
wielką, czworoboczną wieżyczką sygnaturki 
na kalenicy. Wnętrze jednonawowe, nakryte 
stropami płaskimi, w zakrystii sklepienie ko-
lebkowe. Murowany, z węższym prezbiterium 
zamkniętym dwubocznie, wyróżnia się ma-
sywną, czworoboczną wieżą na osi, wspartą 
we frontowych narożnikach potężnymi przy-
porami. 

W przypadku obiektów sakralnych trzeba 
wziąć pod uwagę jeszcze jedno zagadnie-

nie. Iniekcja, ze względów technicznych, 
nie zawsze może być wykonywana od strony 
zewnętrznej. Ma na to wpływ kształt obiek-
tu, obecność podpiwniczenia, pilastrów itp. 
Dodatkowo trzeba modyfikować metody inie-
kcyjne, wykonując nie tylko klasyczną prze-
ponę poziomą, ale i pionową, a wielu przy-
padkach iniekcje strukturalne. Wykonywanie 
prac od wewnątrz w  bogato wykończonych 
obiektach sakralnych (fot. 2) zawsze powo-
duje konieczność demontażu części wypo-
sażenia, jak i  późniejsze niebezpieczeństwo 
pozostawienia śladów wykonanych prac 
iniek cyjnych.

Fot. 2. Wnętrze kościoła. Z lewej strony widoczne urządzenie systemu Aquapol

Rys. 1. Szkic sytuacyjny diagnostyki kościoła
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gdzie:
Wm – wilgotność masowa [%];
Mm – masa próbki mokrej [g];
Ms – masa próbki wysuszonej [g]. 

4. Określono zawartości i  rodzaje szkodli-
wych soli budowlanych (azotanów, siar-
czanów i  chlorków). Badanie przeprowa-
dzono za pomocą pasków analitycznych, 
jak również oznaczono pH muru. Doko-
nano także analizy parametrów i  zjawisk 
cieplno-wilgotnościowych w  celu określe-
nia i  wyeliminowania niebezpieczeństwa 
kondensacji wilgoci.

5. Badanie różnicy potencjałów elektrycz-
nych w  układzie poziomym i  pionowym 
identyfikujące procesy transportu wilgoci 
w murze.
Na etapie badań diagnostycznych wytypo-

wano cztery profile pomiarowe, przy czym do 
badań pobrano próbki z trzech profili: od M1 
do M4, w których odwiercano próbki muru 
na różnych wysokościach od podłoża i z głę-
bokości 15 cm. W profilu M1 na życzenie in-
westora nie pobrano próbek, aby nie niszczyć 
polichromii. Umiejscowienie profili (miejsc 
pomiarowych) pokazano na rys. 1, natomiast 
wyniki badań diagnostycznych i kontrolnych 
w tabeli 1.

Na etapie badań kontrolnych oceniono 
nie tylko spadek zawilgocenia w  poszcze-

gólnych punktach pomiarowych i  profilach, 
ale dodatkowo wartości procentowe średnich 
spadków zawilgoceń, przyjmując za stan 
wyjściowy wyniki badań zawilgocenia przy 
wdrożeniu systemu i  porównując z  uzyska-
nymi na etapie badań kontrolnych.

Literatura techniczna uważa za mur suchy 
przegrodę z cegły o wilgotności masowej nie 
większej niż 3%, dla prac renowacyjno-na-
prawczych za akceptowalny przyjmuje się 
przedział od 3 do 6% (masowo). Mur mokry 
to mur o wilgotności większej niż 12% (ma-
sowo). Natomiast nasiąkliwość (maksymal-
na wilgotność) muru ceglanego może sięgać 
dwudziestu kilku procent.

Analiza tabeli 1 wskazuje na skuteczność 
oraz trwałość osuszenia systemem Aquapol. 
Podciąganie kapilarne w obszarze nad pozio-
mem gruntu zostało skutecznie zablokowane. 

System osuszania Aquapol, który jest 
bezinwazyjny, z  powodzeniem zastępuje 
inwazyjne metody likwidowania podciąga-
nia kapilarnego. Jest również kompatybilny 
z metodami wykonywania wtórnych izolacji 
pionowych (rys. 2) oraz systemem tynków 
renowacyjnych w  przypadku dodatkowego 
obciążenia szkodliwymi solami. 
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Tabela 1.  Porównanie wilgotności masowej w punktach pomiarowych w dniu instalacji syste-
mu oraz na etapie badań kontrolnych

Profil Mx
Wysokość 
pobierania 
próbki [cm]

Zawilgocenie 
wdrożenie [%] 
16.04.2004

Zawilgocenie 
badanie [%] 
22.04.2006

Różnica 
zawilgocenia 

[%]

Średnia 
różnica 

w profilu [%]

M1

30 15,23 1,93 –13,30

–81,63

60 14,01 2,78 –11,23

90 13,35 2,91 –10,44

120 12,9 2,06 –10,87

150 10,79 0,50  –8,29

3.07.2007

M2

30 14,30 9,23  –5,07

–71,4160 13,81 1,36 –12,45

90 12,43 <1 –11,43

M3

30 17,42 10,68  –6,74

–76,54
60 16,20 1,22 –14,98

100 14,81 <1 –13,81

140 10,83 <1 – 9,83

M4
40 11,2 1,17 –10,55

–86,32
70 10,5 1,85  –8,50

Średni spadek we wszystkich pomiarach –78.38

Żółte tło – pomiary z dnia 22.04.2006 r.

Rys. 2. Schemat działania systemu Aquapol


