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O bec nie mo der ni za cje i re mon ty co raz cz! "ciej do -
ty cz# obiek tów wzno szo nych w po $o wie XX wie -
ku. Nie któ re z nich ma j# ju% na wet sta tus obiek tu
za byt ko we go. Istot ne miej sce pod czas prac re wi -

ta li za cyj nych zaj mu je pro blem wy ko na nia lub od two rze -
nia izo la cji wo do chron nych. Zwy kle w obiek tach hi sto rycz -
nych nie by $o ta kich za bez pie cze& lub la ta eks plo a-
ta cji spo wo do wa $y zmia ny w ich struk tu rze i za nik cech da -
j# cych ochro n! prze ciw wil go cio w#. Sto su j#c si! do obo -
wi# zu j# cych obec nie za sad sztu ki bu dow la nej i wy ma ga&
tech nicz nych, bu dyn ki po sa do wio ne w grun cie po win ny
mie' po zio me i pio no we izo la cje wo do chron ne. Ich za da -
niem jest ochro na pod ziem nych cz! "ci bu dyn ku przed wni -
ka niem wil go ci z grun tu. Brak ta kich za bez pie cze& po wo -
du je po st! pu j# c# de struk cj! za wil go co nych mu rów, któ ra
ob ja wia si! pla ma mi i wy kwi ta mi sol ny mi, $usz cze niem po -
w$ok ma lar skich, os$a bie niem i od pa rze niem tyn ków oraz
la so wa niem si! ce gie$. Do dat ko wo za wil go ce nie mu rów
zwi!k sza ich prze wod no"' ciepl n# (ro sn# stra ty cie p$a
z bu dyn ku) i po wo du je wzrost wil got no "ci wzgl!d nej po wie -
trza w po miesz cze niach, a w efek cie zwi!k sza ry zy ko roz -
wo ju grzy bów ple "nio wych i do mo wych.

Obecnie w bu dyn kach pod piw ni czo nych wy ma ga si! wy -
ko na nia w "cia nach ze wn!trz nych dwóch prze ciw wil go cio -
wych izo la cji po zio mych: nad $a w# fun da men to w# i 0,3 m
nad po zio mem te re nu. W "cia nach we wn!trz nych po win -
na by' wy ko na na izo la cja po zio ma nad $a w# fun da men to -
w#, która ma równie% za bez pie cza' pod $o gi le %# ce
na grun cie. (cia ny ze wn!trz ne od stro ny grun tu po win ny
by' chro nio ne izolacj# pionow# przed wni ka niem wo dy.
Wy mie nio ne izo la cje musz# two rzy' ci# g$y i szczel ny sys -
tem ochron ny. Te za sa dy sta no wi $y pod sta w! pro jek tu
„Prze bu do wa za byt ko we go Pa $a cu Kul tu ry Za g$! bia w D# -
bro wie Gór ni czej” [1]. Pro wa dzo ne obec nie kom plek so we
pra ce re mon to we, wspó$ fi nan so wa ne przez Eu ro pej ski
Bank In we sty cyj ny, roz po cz! to w kwiet niu 2011 r., z pla no -
wa nym ter mi nem uko& cze nia w li sto pa dzie 2013 r. 

Bu dy nek Do mu Kul tu ry w D# bro wie Gór ni czej po wsta$
w la tach pi!' dzie si# tych ubie g$e go wie ku. Je go pro jek tan -
tem by$ ar chi tekt Zbi gniew Rze pec ki. Pra ce bu dow la ne
roz po cz! to w ma ju 1951 r., a obiekt od da no do u%yt ko wa -
nia w stycz niu 1958 r. Ku ba tu ra Pa $a cu Kul tu ry wy no si
60 tys. m3. Bu dy nek jest ca$ ko wi cie pod piw ni czo ny. Po -
miesz cze nia piw nicz ne w cza sie u%yt ko wa nia by $y ogrze wa -
ne. (cia ny piw nicz ne bu dyn ku s# mu ro wa ne z ce g$y ce ra -

micz nej pe$ nej. W cza sie wzno sze nia obiek tu by $y za bez -
pie czo ne przed wil go ci# z grun tu po zio m# izo la cj# prze ciw -
wil go cio w# u$o %o n# na $a wach fun da men to wych i po ni %ej
stro pów nad piw ni ca (pa pa na osno wie z tek tu ry, na le pi ku)
oraz pio no w# izo la cj# na po wierzch niach ze wn!trz nych
"cian po ni %ej grun tu (po w$o ka wy ko na na z ma sy bi tu micz -
nej). (cia ny ze wn!trz ne przy zie mia i par te ru od stro ny ele -
wa cji s# ob $o %o ne ka mie niem (fotografia). W oma wia nym
przy pad ku za rów no czas eks plo ata cji, jak i ja ko"' za sto so -
wa nych ma te ria $ów izo la cyj nych spo wo do wa $a za nik pa ra -
me trów da j# cych ochro n! prze ciw wil go cio w#. Wi docz ne
ob ja wy za wil go ce nia "cian, po twier dzo ne wy ko na ny mi ba -
da nia mi wil got no "ci mu rów, wy ka za $y brak sku tecz no "ci
izo la cji i ko niecz no"' od two rze nia za bez pie cze& wo do -
chron nych.

Sposób wykonania izolacji wodochronnych
Pro jekt prze bu do wy Pa $a cu Kul tu ry Za g$! bia, oprócz tra -

dy cyj nej izo la cji pio no wej, prze wi dy wa$ wy ko na nie wtór -
nych, po zio mych izo la cji wo do chron nych przy u%y ciu che -
micz nej me to dy od twa rza nia izo la cji po zio mej – in iek cji ni -
sko ci "nie nio wej. Tech no lo gia ro bót prze wi dy wa $a wy ko na -
nie jed ne go rz! du otwo rów "red ni cy 18 mm, w roz sta wie
co 10 – 12 cm, na wier ca nych w po zio mie lub pod k# tem 30º,
przy g$! bo ko "ci otwo rów rów nej gru bo "ci "cia ny mi nus
5 cm. Przed in iek cj# otwo ry mia $y zo sta' od py lo ne. Po nad -
to, zgod nie z za pi sem pro jek tu, ubyt ki, sp! ka nia, nie pe$ ne
spo iny oraz pu ste prze strze nie w struk tu rze mu ru mia $y zo -
sta' wy pe$ nio ne za po mo c# in iek cji wst!p nej z bez skur -
czo wej za pra wy [1]. Do in iek cji pier wot nie wska za ny zo sta$
pre pa rat na ba zie szk$a wod ne go (wod ny roz twór al ka li -
krze mia nów i my de$ al ka licz nych) ma j# cy uszczel nia' i hy -
dro fo bi zo wa' ka pi la ry. W wy ni ku re ak cji krze mia nu po ta su
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z dwu tlen kiem w! gla do star cza nym z po wie trza po wsta je
nie roz pusz czal ny w wo dzie %el si li ko no wy za my ka j# cy ka -
pi la ry, a do da tek my de$ al ka licz nych nie roz pusz cza j# cych
si! w wo dzie i s$a bo emul gu j# cych ma ob ni %a' na pi! cie po -
wierzch nio we i po pra wia' zdol no"' zwil %a nia po wierzch ni
ka pi lar, u$a twia j#c mie sza nie si! p$y nu z wo d# ka pi lar n#.
Pro du cen ci te go ty pu pre pa ra tów w swych kar tach tech nicz -
nych po da j#, i% pre pa ra ty te nie mo g# by' sto so wa ne w mu -
rach: nad mier nie za so lo nych; o 60% na sy ce niu po rów wo -
d# (co od po wia da ok. 7% wil got no "ci wa go wej) oraz takich,
któ rych gru bo"' prze kra cza 50 cm (przy jed no stron nym na -
wier ca niu otwo rów).

W czerw cu ubie g$e go ro ku wy ko na no po mia ry wil got no -
"ci mu rów i ich za so le nia. Wy ka za $y one pod wy% szo n# za -
war to"' so li oraz, w wi!k szo "ci punk tów po mia ro wych,
znacz ne prze kro cze nie wil got no "ci, dla któ rej okre "lo ne zo -
sta $y pa ra me try wska zu j# ce na sku tecz no"' wy bra ne go pro -
jek tem pre pa ra tu. Do dat ko wo klu czo we zna cze nie mia $a
gru bo"' nie któ rych "cian oraz jed no stron ny do nich do st!p.
By $o to przy czy n# pod j! cia de cy zji o za sto so wa niu in ne go
pre pa ra tu, pro du ko wa ne go na ba zie mi kro emul sji si li ko no -
wej ty pu SMK, któ ra ma tak drob ne cz#st ki, %e za li cza si! j#
do uk$a dów jed no fa zo wych. Kon cen trat mi kro emul sji si li ko -
no wej SMK to przej rzy sta (lek ko %ó$ ta wa lub mio do wa) ciecz
bez wod na i wol na od roz pusz czal ni ków (za wie ra pra -
wie 100% sub stan cji czyn nej) o ni skiej lep ko "ci. Jest mie -
sza ni n# si la nów i si lok sa now zmo dy fi ko wa n# si li ko no wy mi
zwi#z ka mi po wierzch nio wo czyn ny mi. Po wla niu do wo dy
two rzy si! drob no cz# stecz ko wa, sta bil na emul sja si li ko no -
wa go to wa do u%y cia w pro ce sie in iek cji (hy dro fil na, czy li wi# -
%# ca si! z wo d# ka pi lar n#), któ ra w cza sie wy sy cha nia ule -
ga kon den sa cji two rz#c trwa $y, nie ule ga j# cy re emul ga cji po -
li si lok san, wi# %# cy si! z pod $o %em i wy ka zu j# cy jed no cze -
"nie w$a "ci wo "ci hy dro fo bo we. Po li si lok san ten jest bar dzo
trwa $y, w prze ci wie& stwie do %e lu si li ko no we go wy two rzo ne -
go w wy ni ku re ak cji in nych pre pa ra tów krze mion ku j# cych
z dwu tlen kiem w! gla, z któ rych z up$y wem cza su na st! pu -
je od pa ro wa nie wo dy. W wy ni ku re duk cji za wil go ce nia, wy -
two rzo ny w re ak cji z dwu tlen kiem w! gla, %el si li ko no wy kur -
czy si!. Po zwa la to na wzno wie nie trans por tu ka pi lar ne go
wil go ci. Po wsta je wte dy $a two roz pusz czal ny i hi gro sko pij -
ny w! glan po ta su swo bod nie prze miesz cza j# cy si! w wy% -
sze par tie mu ru, kto)ry w cza sie kry sta li za cji mo %e uszko dzi'
struk tu r! ma te ria $u bu dow la ne go. 

Ze wzgl! du na wiel ko"' cz# stek pre pa rat na ba zie mi -
kro emul sji si li ko no wych SMK wni ka w ka pi la ry nie do st!p -
ne dla in nych pre pa ra tów; "ro dek jest szcze gól nie za le ca -
ny do in iek cji ci "nie nio wej w sil nie za wil go co nych mu rach,
to le ru j# cy pod wy% szo n# za war to"' so li w mu rze. Prze po -
na hy dro fo bo wa two rzy si! bez %ad nych do dat ko wych 
re ak cji wtór nych. Po da wa nie pre pa ra tu pod ci "nie niem
w mu rach o jed no rod nej kon struk cji po zwa la kon tro lo wa'
je go zu %y cie. 

Jed no cze "nie zmo dy fi ko wa no tech no lo gi! apli ka cji pre pa -
ra tu. Zwi!k szo no "red ni c! otwo rów in iek cyj nych do 20 mm,
a roz staw do ok. 15 cm. In iek cj! za le co no wy ko na' w dwóch
rz! dach otwo rów od da lo nych od sie bie o 6 – 7 cm, usy tu -
owa nych „mi jan ko wo”, pod k# tem zmien nym 0 – 30º do po -
zio mu. W przy pad ku gdy by w cza sie na wier ca nia otwo rów
in iek cyj nych stwier dzo no wy st! po wa nie pu stek i ka wern

w mu rze, zde cy do wa no o apli ko wa niu ana lo gicz ne go "rod -
ka, ale o kon sy sten cji kre mu, któ rym otwór wy pe$ nia si! ca$ -
ko wi cie. Kon sy sten cja pre pa ra tu umo% li wia za sto so wa nie
go na wet w otwo rach wier co nych po zio mo w spo inach mu -
ru. Po okre sie dwóch – trzech ty go dni otwór za skle pia si!
za pra w# o wy ma ga nych pa ra me trach. 

Mu ry oma wia ne go bu dyn ku cha rak te ry zo wa $y si! bar dzo
zró% ni co wa n# wil got no "ci#. W zwi#z ku z tym, chc#c za pew -
ni' ta kie sa mo tem po two rze nia si! mem bra ny hy dro fo bo -
wej, za le co no, aby ob szar wo kó$ otwo rów zo sta$ pod -
da ny wst!p ne mu osu sza niu me to d# TER MO INIEK CJI.
Z uwa gi na w$a "ci wo "ci za le co ne go pre pa ra tu in iek cyj ne go
(ba da nia efek tyw no "ci i sku tecz no "ci dzia $a nia pre pa ra tu
przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie zo sta $y wy ko na ne dla mu rów te sto wych przy wil -
go ci ma so wej prze kra cza j# cej 17%), har mo no gram i ocze -
ki wa ne tem po prac, jak rów nie% ko niecz no"' pro wa dze nia
wie lu prac jednocze"nie, wy ko na no nim hy dro fo bi za cj! mu -
rów bez wst!p ne go osu sze nia. Jed no cze "nie pod j! to de cy -
zj! o mo ni to ro wa niu pro ce su wy sy cha nia mu rów, ja ko "ci
i tem pa two rze nia blo ka dy hy dro fo bo wej. W tym ce lu,
w czerw cu, we wrze "niu i w grud niu 2011 r. wy ko na no po -
mia ry wil got no "ci mu rów. Ba da nia po li go no we prze pro wa -
dzo no dwie ma me to da mi: mier ni kiem kar bi do wym C -M oraz
me to d# su szar ko wo -wa go w#.

Badania procesu wysychania murów
Miej sca po bra nia ma te ria $u do ba da& ozna czo no na rzu -

cie piw nic (ry su nek). Miej sca od wier tów w ko lej nych ba da -
niach wy ko ny wa ne by $y na tych sa mych po zio mach w od -
le g$o "ci nieprze kra cza j# cej 1 m. Do ba da& po bie ra no prób -
ki ma te ria $u z od wier tów wy ko na nych od stro ny po miesz -
cze&. Uzy ska ne wy ni ki wil got no "ci ma so wej W [%] za wie -
ra ta be la. Wil got no"' sorp cyj na (na tu ral na) mu rów z ce g$y
pe$ nej zwy kle nie prze kra cza 1 ÷ 1,5%. Za do pusz czal n#
wil got no"' mu rów uwa %a si! Wmax = 3%, a w przy pad ku wil -
got no "ci prze kra cza j# cej 12% mur okre "la si! ja ko mo kry.
Jest to wiel ko"' bli ska mak sy mal ne mu za wil go ce niu mu rów
po wsta j# ce mu w wy ni ku ka pi lar ne go trans por tu wil go ci.
W cza sie wi zji lo kal nej prze pro wa dzo no ogl! dzi ny sta nu
grun tu przy bu dyn ku. By $o to mo% li we dzi! ki wy ko na nym
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wcze "niej wy ko pom ma j# cym s$u %y' wy ko na niu izo la cji pio -
no wej "cian piw nicz nych. Ogl! dzi ny wy ka za $y bar dzo wy -
so ki po ziom wo dy w wy ko pach – zbli %o ny do po zio mu po -
sa dzek w piw ni cach.

Pro ces na tu ral ne go wy sy cha nia za wil go co nych mu rów
jest d$u go trwa $y i uza le% nio ny od wie lu czyn ni ków. W sprzy -
ja j# cych wa run kach mo %e trwa' ok. 2 lat. W okre sie je sien -
no -zi mo wym zwy kle ule ga spo wol nie niu. W wi!k szo "ci
otrzy ma ne wy ni ki po mia rów wil got no "ci wy ka zu j# ten den cj!
ma le j# c#. W trzech punk tach wil gotno "' utrzy ma $a si!
na tym sa mym po zio mie, a w dwóch punk tach wzro s$a.
Otrzy ma ne wy ni ki ba da& wy ka zu j#, %e: 
* w po nad 75% punk tów po mia ro wych stwier dzo no wy -

ra+ n# ten den cj! zmniej sza nia si! wil got no "ci;
* w bli sko 50% punk tów po mia ro wych wil got no"' spa d$a

do po zio mu ocze ki wa ne go (wil got no"' po ni %ej 3%);
* w trzech punk tach po mia ro wych wil got no"' utrzy ma $a

si! na tym sa mym po zio mie; w dwóch z tych punk tów jest
to po ziom ozna cza j# cy ko niec pro ce su wy sy cha nia. W trze -
cim przy pad ku (punkt nr 15) wil got no"' mu rów na dal utrzy -
mu je si! na bar dzo wy so kim po zio mie. Punkt po mia ro wy
nr 15 zlo ka li zo wa ny jest w "cia nie ze wn!trz nej przy zie mia
jed no kon dy gna cyj ne go, nad któ rym znaj du je si! ta ras. Nie
przy st# pio no jesz cze do prac izo la cyj nych na ta ra sie ani te%
do wy ko na nia no wych ob ró bek wo do chron nych pa ra pe tów.
Mu ry ze wn!trz ne s# za le wa ne wo d# opa do w# "cie ka j# ca
z po zio mu ta ra su i wo d# wni ka j# c# w nie z po zio mu nie za -
bez pie czo nych pa ra pe tów. Za ma ka niem mu rów po nad po -

zio mem wy ko na nej blo ka dy hy dro fo bo wej na le %y t$u ma czy'
utrzy mu j# cym si! wy so ki stan za wil go ce nia;
* w dwóch przy pad kach (punk ty nr 16 i 19) po miar wy ka -

za$ wzrost wil got no "ci. Stwier dzo ne ró% ni ce nie s# du %e
i mo% na uzna', i% wil got no"' mu rów w oma wia nych punk -
tach utrzy mu je si! na tym sa mym, jak wcze "niej po zio mie.
Na le %y za zna czy', %e prób ki ma te ria $u do ba da& by $y po bie -
ra ne z punk tów nie co od da lo nych od punk tów, z któ rych po -
bie ra no ma te ria$ do po przed nich se rii ba da&. Nie znacz ne
ró% ni ce w wil got no "ci mu ru mo g# wy ni ka' ze zró% ni co wa -
nych w$a "ciwo "ci po je dyn czych ce gie$. Na le %y za zna czy',
%e punkt po mia ro wy nr 16 zlo ka li zo wa ny jest w "cia nie ze -
wn!trz nej nie ogrze wa ne go przy zie mia jed no kon dy gna cyj ne -
go po ni %ej ta ra su;
* wil got no"' mu ru w punk cie 7 ("cia na we wn!trz na w ko -

t$ow ni) ob ni %y $a si! w sto sun ku do po mia rów wy ko ny wa -
nych we wrze "niu. Pro ces wy sy cha nia po st! pu je po wo li ze
wzgl! du na otwar cie tej prze strze ni i ob ni %e nie tem pe ra tu -
ry do po zio mu tem pe ra tu ry po wie trza ze wn!trz ne go.

Wnioski
Uzy ska ne w grud niu 2011 r. wy ni ki ba da& wil got no "ci mu -

rów, po $o %o nych po nad wy ko na ny mi prze po na mi hy dro fo bo -
wy mi, wska zu j# na two rze nie si! sku tecz nej blo ka dy prze -
ry wa j# cej trans port ka pi lar ny wo dy w wy %ej po $o %o ne par tie
mu rów. W wi!k szo "ci punk tów po mia ro wych wil got no"' mu -
rów wy ka zu je ten den cj! ma le j# c#. Miej sca, w któ rych wil got -
no"' nie spa da, s# w dal szym ci# gu na ra %o ne na za ma ka -
nie od gó ry z uwa gi na brak od po wied nich za bez pie cze&.

De cy zja o za sto so wa niu okre "lo nej me to dy oraz "rod ka
in iek cyj ne go po win na zo sta' pod j! ta po szcze gó $o wym
prze ana li zo wa niu pa ra me trów, ta kich jak ro dzaj grun tu, je -
go wspó$ czyn nik fil tra cji, po ziom wo dy grun to wej i pod skór -
nej, ro dzaj ma te ria $u, z ja kie go skon stru owa ny jest za bez -
pie cza ny mur, je go w# tek, re gu lar no"' spo in oraz roz k$ad
wil go ci i jej ob szar wy st! po wa nia, na si# kli wo"' ma te ria $u
i sto pie& je go za wil go ce nia. Du %e zna cze nie ma do st!p -
no"' do za wil go co nych mu rów, ich wy trzy ma $o"' i stan za -
cho wa nia oraz za so le nie i ro dzaj wy st! pu j# cych so li.

Obiek ty hi sto rycz ne, a tak %e obiek ty wzno szo ne w dru giej
po $o wie XX wie ku b! d# sta no wi $y co raz cz! "ciej wy zwa nie
dla ar chi tek tów i in %y nie rów pro wa dz# cych re mon ty, mo der -
ni za cje i ada pta cje obiek tów, ze wzgl! du na z$o %o no"' pro -
ble mów, ja kie tam wy st! pu j#, w tym pro ble mów z izo la cja -
mi wo do chron ny mi.

Wszystkie fot. autorzy

Li te ra tu ra
[1] Pro jekt „Prze bu do wa za byt ko we go Pa $a cu Kul tu ry Za g$! bia w D# -
bro wie Gór ni czej – Dzie dzic twa Kul tu ro we go Za g$! bia D# brow skie -
go: Etap I  – Prze bu do wa pod jaz dów, przy bu dó wek i ta ra sów przy ele -
wa cjach bocz nych; Etap II  – Prze bu do wa i ter mo mo der ni za cja bu -
dyn ku”.
[2] Rzut piw nic Pa $a cu Kul tu ry Za g$! bia z na nie sio n# przez in we sto ra
lo ka li za cj# punk tów po mia ro wych.
[3] Od twa rza nie izo la cji prze ciw wil go cio wych w Pa $a cu Kul tu ry Za g$! -
bia w D# bro wie Gór ni czej. Mo ni to ro wa nie pro ce su po wsta wa nia prze -
pon hy dro fo bo wych. Ra port nr 1.
[4] Od twa rza nie izo la cji prze ciw wil go cio wych w Pa $a cu Kul tu ry Za g$! -
bia w D# bro wie Gór ni czej. Mo ni to ro wa nie pro ce su po wsta wa nia prze -
pon hy dro fo bo wych. Ra port ko& co wy.
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Wy ni ki po mia rów wil got no $ci mu rów pod czas ko lej nych
wi zyt po mia ro wych wraz ze sche ma tycz nym ozna cze niem
ten den cji spad ku/wzro stu wil got no $ci: % – stwier dzo ny spa -
dek wil got no $ci mu rów; ~ – utrzy my wa nie si" wil got no $ci
na tym sa mym po zio mie; & – stwier dzo ny wzrost wil got -
no $ci mu rów

Wilgotno$' ustalona w wyniku bada( laboratoryjnych
Wzrost/
/spadekw czerwcu 

2011 r.
we wrze$niu 

2011 r.
w grudniu 

2011 r.
1 5,8 5,5 3,6 ,
2 7,0 4,5 4,4 ,
3 15,9 12,1 7,6 ,
4 11,3 14,0 7,9 ,
5 9,3 – 5,6 ,
6 21,3 12,9 11,6 ,
7 15,2 13,7 11,5 ,
8 – 0,5 0,5 ,
9 – 2,6 1,5 ,

10 – 1,5 1,6 ,
11 – 1,4 1,3 ,
12 – 2,4 1,6 ,
13 – 1,5 1,7 ~
14 – 2,3 1,4 ,
15 – 18,1 18,9 ~
16 – 5,5 7,8 -
17 – 4,0 0,5 ,
18 – 0,5 1,0 ~
19 – 1,5 3,0 -
20 – 5,6 3,8 ,

20A – 2,5 1,5 ,


