
9

RENOWACJA STAREGO BUDOWNICTWA
1. Wstęp

Starożytni filozofowie powiadają, że woda jest dla człowieka i błogosławieństwem, i prze-
kleństwem. Z jednej strony jest niezbędna do życia na Ziemi, z drugiej stanowi medium, 
przed którym człowiek musi się bronić. Dla obiektów budowlanych jest ona czynnikiem po-
wodującym najwięcej zagrożeń, zwłaszcza że jest wszechobecna w sąsiedztwie każdej bu-
dowli. Występuje w postaci opadów deszczu, śniegu, mgły, wody gruntowej itp., a obiek-
ty takie jak baseny, kanały, zapory są przez cały czas swojej 
eksploatacji narażone na jej szkodliwy wpływ. Zatem główne 
zagrożenie dla budynków stanowi woda (pod różnymi posta-
ciami) oraz rozpuszczalne w wodzie sole.

Najłatwiej chyba zauważalnym objawem jest działanie 
wody opadowej. Nawet przy sprawnych i odpowiednio za-
projektowanych instalacjach odwadniających (okapy, ryn-
ny, rury spustowe, rzygacze itp.) pamiętać należy o zaci-
naniu deszczu i nawiewaniu śniegu. Natomiast niesprawne 
lub urwane rynny czy rury spustowe powodują bardzo sil-
ne miejscowe oddziaływanie wody opadowej. Skutki takie-
go zaniedbania doskonale ilustrują fot. 1.1. Często naprawa 
uszkodzonych lub wręcz nieistniejących obróbek blachar-
skich jest pierwszym etapem robót renowacyjnych (patrz 
fot. 1.2).

Nieszczelne dachy to kolejny przyczynek do niszczącego 
działania wody. Miejscowa infiltracja wody przez tego typu 
nieszczelności objawia się najczęściej plamami i zaciekami 
na sklepieniach, ścianach czy sufitach. Przeciwdziałanie nie 
jest, wbrew pozorom, takie łatwe. Wymaga bowiem ustalenia 
miejsca wnikania wody w konstrukcję.

Następnym miejscem wnikania wody do obiektu są fun-
damenty. Mówiąc o fundamentach budynków, mamy zwy-
kle na myśli odpowiednio uformowane ławy oraz zagłębio-
ne w gruncie ściany, zabezpieczone od strony gruntu izola-

Fot. 1.1 a–d.  Niesprawne lub urwane rynny czy rury spustowe powodują bardzo silne  
miejscowe oddziaływanie wody opadowej – fot. autor

b)b) c)c) d)d)

a)a)
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cją. Zadaniem izolacji fundamentu jest najczęściej ochrona 
konstrukcji przed wilgocią. Jednak sama wilgoć nie jest jedy-
nym czynnikiem zagrażającym trwałości fundamentów. Wo-
da pod postacią pary, cieczy czy lodu jest bardzo często no-
śnikiem substancji, mających szkodliwy wpływ zarówno na 
izolację fundamentów, jak i na samą jego konstrukcję. Roz-
puszczone w wodzie agresywne związki chemiczne (powsta-
łe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści, czy 
też w wyniku procesów chemicznych, zachodzących pomię-
dzy wodą a produktami spalania, takie jak CO2 czy tlenki siar-
ki), przenikają do gruntu i niszczą najpierw warstwy izolacji, 
a potem wnikają w fundamenty. W naszych warunkach klima-
tycznych niebagatelny wpływ na niszczenie budowli ma także 
wielokrotne zamarzanie i rozmarzanie konstrukcji, szczegól-
nie tych, które zbudowane są z materiałów mogących wchła-
niać wodę. Głębokość strefy przemarzania, licząc od pozio-
mu terenu, sięga ok. 1 m, a nawet poniżej tej granicy. Funda-
menty są więc elementem budynku narażonym na przema-
rzanie i to w środowisku wilgotnym. Materiały stosowane na 
ławy i ściany fundamentowe, nawet przy bardzo dobrej izo-
lacji przed wilgocią, mają ponadto bardzo słabe właściwości 
ciepłochronne. Dlatego często zimą w piwnicach, szczegól-
nie w starszych budynkach, można zaobserwować iskrzący 
się na murach szron. Zjawisko przemarzania fundamentów 
– zwłaszcza w budynkach podpiwniczonych, gdzie znajdują 
się garaże, pralnie, spiżarnie itp. – jest bardzo niepożądane.

Jak wspomniano, woda wnikająca do ścian czy funda-
mentów nie jest obojętna chemicznie. Oprócz mogących się 
w niej znajdować agresywnych substancji wypłukiwanych 
np. z gruntu, woda taka zawiera pewne ilości roztworów, a 
między innymi chlorków, siarczanów i azotanów, które z po-
wodu nieskutecznie działających izolacji dostają się do za-
głębionych elementów budynku, a następnie na skutek kapi-
larnego podciągania wilgoci są transportowane do wyższych 
części obiektu. Dalszym etapem jest powstawanie widocz-
nych zawilgoceń, wykwitów solnych (patrz fot. 1.3 i 1.4), prze-
barwień, łuszczenie się powłok malarskich czy odpadanie tyn-
ku, co może prowadzić do destrukcji muru, jeżeli nie podejmie 
się odpowiednich czynności. Powstające wewnątrz ściany 
kryształy soli, powiększając swoją objętość niszczą najpierw 
warstwy elewacyjne, a następnie strukturę muru. Proces ten 
trwa praktycznie przez cały czas i jest powtarzalny na skutek 

Fot. 1.2. Naprawa 
uszkodzonych obróbek 
blacharskich jest jednym 
z pierwszych etapów 
robót renowacyjnych 
– fot. autor

Fot. 1.3 a, b. Powstawanie 
widocznych zawilgoceń, 
wykwitów solnych, 
przebarwień, łuszczenie się 
powłok malarskich i odpadanie 
tynku to dalsze objawy 
degradacji – fot. autor

b)b)

Fot. 1.4 a, b.
Widoczna destrukcja 
paroszczelnych powłok 
malarskich – fot. autora)a) b)b)

a)a)
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higroskopijnego poboru wody z powietrza przez szkodliwe 
sole budowlane. Równolegle, na skutek zwiększenia wilgot-
ności muru, na powierzchniach ścian mogą pojawić się grzy-
by-pleśnie, co dodatkowo pogarsza i tak nie najzdrowszy mi-
kroklimat wewnątrz pomieszczeń (patrz fot. 1.5).

Poza tym woda przenikająca do wnętrza ścian konstruk-
cyjnych może powodować: korozje i niszczenie struktury 
ściany (np. poprzez rozpuszczenie, wypłukiwanie spoiwa, 
pęcznienie). Pamiętać należy, że materiały stosowane do wy-
konania ścian charakteryzują się właściwościami higroskopij-
nymi; po zawilgoceniu natomiast spadają ich parametry wy-
trzymałościowe, co może doprowadzić – zwłaszcza przy lo-
kalnych przeciążeniach muru – do deformacji, wybrzuszeń, 
odspojeń, przesunięć i pęknięć, a także pogorszenia termo-
izolacyjności ścian, pogorszenia mikroklimatu pomieszczeń 
wewnątrz budynku oraz degradację i pogorszenie wyglądu 
zewnętrznego warstw elewacyjnych.

Nie można stwierdzić, że problemy te dotyczą tylko obiek-
tów zabytkowych czy też kilkudziesięcioletnich budynków. 
Ignorancja i lekceważenie podstawowych praw fizyki, wyko-
nywanie robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, połączone 
z nieodpartą chęcią oszczędzania (o tym, że jest to pozor-
na oszczędność, inwestor dowiaduje się zazwyczaj po szko-
dzie) powoduje, że problem z wilgocią pojawić się może tak-
że w obiektach nowych.

Fot. 1.5. Kolonie 
grzybów-pleśni na ścianach 
to kolejny skutek zawilgocenia 
i braku odpowiedniej wentylacji 
– fot. autor

Fot. 1.6÷1.9. Konieczność 
przeprowadzenia robót 
renowacyjnych nie dotyczy tylko 
obiektów starych i zabytkowych. 
Zdjęcia przedstawiają piwnice 
domku jednorodzinnego półtora 
roku po wybudowaniu
– fot. autor

1.6

1.7

1.8

1.9
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przykład Nowoczesny, częściowo podpiwniczony budynek jedno-
rodzinny o tradycyjnej konstrukcji. Ławy i ściany piwnic zapro-
jektowano jako żelbetowe, stropy typu Terriva, ściany kondy-
gnacji nadziemnej z pustaków Porotherm. Roboty budowla-
ne powierzono „firmie wykonawczej” (celowo używam tu cu-
dzysłowu). Kondygnację podziemną wykonywano w suchym 
okresie, dzięki czemu nie było żadnych problemów z wodą 
gruntową. Ławy i ściany fundamentowe wykonano bez żad-
nych (!!!) izolacji pionowych czy poziomych, co wykazały póź-
niejsze odkrywki fundamentów. Problemy z wilgocią pojawi-
ły się dopiero podczas większych opadów atmosferycznych, 
ale do tego czasu postawiono już ściany parteru. W piwnicy 
pojawiło się kilka centymetrów wody. Aby ukryć przed inwesto-
rem taki stan, wykonawca wylał na posadzkę kolejną warstwę 
betonu, tym razem wodoszczelnego, grubości około 10 cm. 
Rezultaty widoczne są na fot. 1.6÷1.9. Pokazują one zaawan-
sowany już stan zawilgocenia i zniszczenia ścian fundamento-
wych, tym większy, że ściany piwnic wykonano nie z betonu, 
a z bloczków betonowych, i to kiepskiej jakości. Trudno oce-
nić, czy jest to indolencja wykonawcy, czy może brak nadzoru 
ze strony inwestora.

2.  Parametry charakteryzujące strukturę materiałów budowlanych 
i ich zachowanie się wobec wody

Aby zrozumieć procesy powodujące pojawianie się wilgoci w obiektach budowlanych, 
konieczne jest poznanie parametrów charakteryzujących strukturę materiałów budowlanych 
oraz zachowanie się tych materiałów wobec wody.

gęstość

ρ = m
Va

  Przez gęstość rozumiemy masę m jednostki objętości materiału Va bez 
uwzględniania porów wewnątrz materiału. Wyrażana jest ona zazwyczaj 
w kg/dm3 lub g/cm3.

gęstość pozorna (objętościowa)

ρo
sm

V
=

  Jest to wielkość związana ze strukturą materiału (zawartością porów). 
Jest to masa ms jednostki objętości V materiału wraz z porami. Wyra ża-
na jest ona zazwyczaj w kg/dm3 lub g/cm3.

szczelność
s o=

ρ
ρ

  Jest to parametr opisujący strukturę materiału. Wyraża procentowo 
objętość materiału bez porów w jednostce objętości.

 ρo – gęstość pozorna [kg/dm3, g/cm3],
 ρ – gęstość [kg/dm3, g/cm3].

porowatość
 Określa jaką część objętości materiału zajmują pory. Wyrażona jest 
wzorem:

p s o= − = −1 1
ρ
ρ

 s  – szczelność materiału,
 ρo – gęstość pozorna [kg/dm3, g/cm3],
 ρ  – gęstość [kg/dm3, g/cm3].
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Z tabeli wynika, że zarówno 50 cm grubości mur z cegły pełnej, jak i 12 cm warstwa sty-
ropianu FS 15 oraz 3 mm akrylowy tynk strukturalny stawiają podobny opór przy dyfuzji pa-
ry wodnej.

szybkość wysychania
Jest to w określonych warunkach cieplno-wilgotnościowych zdolność do oddawania 

przez materiał wilgoci do otoczenia. Wyrażana jest w [%] (masowo lub objętościowo).

3. Przyczyny i źródła zawilgocenia budynków
Generalnie źródła zawilgocenia budynków i obiektów można sklasyfikować w sposób po-

dany w tab. 1.2. W sposób schematyczny obrazuje to także rys. 1.1.

Tabela 1.2. Źródła zawilgoceń obiektów i budynków

Wody znajdujące się w gruncie

Wody opadowe

Woda i wilgoć pochodząca z instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Wilgoć pochodzenia kondensacyjnego

Zawilgocenie na skutek higroskopijnego poboru wilgoci

Uwzględniając inne kryterium, podział źródeł zawilgocenia podano w tab. 1.3.

Tabela 1.3. Zawilgocenia strukturalne i powierzchniowe

Zawilgocenia strukturalne Zawilgocenia powierzchniowe
Ze zwierciadła wody gruntowej na skutek kondensacji pary wodnej

Z tzw. wody rozproszonej na skutek higroskopijnego poboru wilgoci

Określenie przyczyn zawilgocenia nie jest rzeczą prostą. Dużo łatwiej jest natomiast 
przedstawić jego skutki, począwszy od zacieków i plam, poprzez zagrzybienie i zasolenie 
murów, a skończywszy na uszkodzeniu elementów konstrukcyjnych. I nie muszą to być wca-
le elementy murowane. Bardzo wrażliwe, zwłaszcza w starych obiektach, jest drewno, szcze-
gólnie, gdy wcześniej zostało zaatakowane przez owady – techniczne szkodniki drewna.

q Ukształtowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych. Jest to problem bardzo czę-
sto spotykany, stanowiący istotną przyczynę zawilgocenia. Na ścianach murowanych obja-
wy widoczne są zazwyczaj w postaci ciemnych plam, na ścianach drewnianych mogą jednak 
nie być zbyt widoczne, nawet jeżeli ściany te są otynkowane. Przyczyną jest układ warstw 
gruntu i/lub spadek terenu kierujący wodę opadową w stronę budynku. Obecność nieprze-

Fot. 1.10 a, b 
Zawilgocenie 
ścian piwnic na 
skutek działania 
wód opadowych 
– fot. autora)a) b)b)

Rokiel 2008.indb 16 23-03-2009 10:12:35



18

r – promień kapilary,
g – przyspieszenie ziemskie,
ρ – gęstość cieczy.

Jak łatwo zauważyć, zmiennymi niezależnymi od nas są σ, g i ρ, natomiast możemy, po-
przez mniejszą lub większą ingerencję w strukturę muru, wpływać jedynie na wartość para-
metrów r i α.

Niestety, stare mury, ze względu na otwartoporową strukturę cegieł, stanowią doskonały, 
oczywiście z punktu widzenia wody, nośnik wilgoci. Sprzyjają temu spoiny, które wykonywa-
no kiedyś z zaprawy wapiennej czy gliniastej.

a)a) b)b)

c)c) d)d)

e)e) f)f)

Fot. 1.11 a, b) przyczyną zawilgocenia ścian piwnic może być woda opadowa dostająca się 
do budynku przez otwory doświetlające; c, d) zdarzają się także sytuacje, że woda dostaje się 
do budynku przez otwory w posadzce mające służyć do... odprowadzenia wody zalewającej piwnicę; 
e, f) widok piwnic budynku zalewanych przez wodę opadową – fot. autor
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Fot. 1.13. Objawem wskazującym na 
podciąganie kapilarne jest pas zawilgocenia 
o prawie stałej wysokości – fot. autor

a)a)

b)b)

Fot. 1.14 a, b, c. 
Objawem wskazującym na podciąganie kapilarne jest 

pas zawilgocenia o prawie stałej wysokości – fot. autor

a)a)

b)b)

c)c)
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Rys. 1.3. Schematyczny 
podział muru na strefy: poboru 
wody, zawilgocenia i odparowania

Rys. 1.4. Schematyczna zależność poziomu 
zawilgocenia od grubości muru

Rys. 1.5÷1.6. Poziom zawilgocenia przy 
podciąganiu kapilarnym (1.5) i oddziaływaniu wody 
rozproszonej (1.6) będzie wyglądał inaczej

Fot. 1.15 a, b. Objawem wskazującym 
na podciąganie kapilarne jest pas zawilgocenia 
o prawie stałej wysokości – fot. autor

a)a)

b)b)

1.5

1.6

Rokiel 2008.indb 20 23-03-2009 10:12:49



Fot. 1.16 a, b, c. Rzadko zdarza się, żeby jedyną przyczyną zawilgocenia było 
podciąganie kapilarne, dlatego tylko na podstawie obrazu  zawilgocenia nie można 
określić przyczyn jego powstania – patrz opis w tekście – fot. autor

Fot. 1.17. Szczelne 
wymalowanie lub okładzina 
zwiększają wysokość 
kapilarnego podciągania 
wilgoci – fot. autor

Fot. 1.18. Szczelne 
wymalowanie lub okładzina 
zwiększają wysokość 
kapilarnego podciągania 
wilgoci – fot. autor

a)a) b)b)

c)c)
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Rys. 1.7. Przedostawanie się 
wilgoci nad izolację

Rys. 1.8. Źródłem 
zawilgocenia może być 
wadliwie położony tynk

Fot. 1.19 a, b, c, d. Ściana 
w piwnicy, pomalowana 
farbą olejną. Widać wyraźnie 
spadek wilgotności powyżej 
wymalowania – fot. autor

a)a)

b)

c)

d)

Fot. 1.20. 
Zawilgocenie 
może się nasilać 
na skutek 
regularnego 
podlewania 
i nawożenia 
bezpośrednio 
przyległych 
rabatek – fot. autor
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Fot. 1.21. i 1.22. Długofalowe skutki zalewania 
wnętrz obiektów – fot. autor

Fot. 1.24. Skutki długotrwałego zalewania elewacji 
przez wody opadowe – fot. autor

Fot. 1.23. Skutki nieszczelności dachu 
– fot. autor
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Fot. 1.25÷26. Woda 
rozbryzgowa potrafi 
doprowadzić cokół budynku 
do stanu widocznego na 
zdjęciu – fot. autor

Fot. 1.29 i 1.30. Nieodpowiednie 
odprowadzenie wód opadowych 
jest także przyczyną zwiększonej 
wilgotności ścian – fot. autor

25a)25a)

25b)

26)26)

27a)27a) 27b)

Fot. 1.28.
Wyjątkowo 
wadliwy sposób 
wyprowadzenia 
izolacji pionowej 
nad poziom terenu 
– fot. autor

Fot. 1.27 a, b. 
Stan cokołu na skutek 

oddziaływania wody 
rozbryzgowej i podciagania 

kapilarnego – fot. autor

Fot. 1.31 a, b. 
Objawem higroskopijnego 

poboru wilgoci przez zasolone 
ściany są nieregularne plamy, 

pojawiające się i znikające 
w zależności od warunków 
cieplno-wilgotnościowych 

(pogody) – fot. autor
a)a) b)b)
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Fot. 1.32÷1.34. 
Wizualnym obja-
wem obecności 
szkodliwych soli 
w murze są plamy 
i białe wykwity 
na powierzchni, 
łuszczenie się 
i odpadanie powłok 
malarskich 
i wypraw tynkar-
skich czy w dal-
szym etapie 
destrukcja i znisz-
czenie struktury 
cegły; rys. 34b 
przedstawia ścianę 
z rys. 34a po sku-
ciu skorup solnych 
– fot. autor

Fot. 1.35 a, b, c, d. 
Wykwity solne 
– fot. autor

a) b)

c) d)

3232

3333

34a)34a)

34b)34b)
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