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1.1Dane ewidencyjne 

Zleceniodawca: Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy 

      Obiekt: Budynek Pocysterskiego Klasztoru 

w Trzebnicy, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30 

 

1.2 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest wykonanie i opracowanie wyników badań wilgotności 

masowej oraz rodzajów i stężenia soli w murachparteru i przyziemia objętych zakresem 

niniejszego opracowania. 

 

1.3 Cel i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu pod względem mykologiczno-

budowlanym murów parteru klasztoru (zgodnie z zakresem objętym Projektem ) oraz części 

pomieszczeń na poziomie przyziemia, badanie wilgotności murów, badania rodzaju i stężenia 

soli oraz opracowanie sposobu zabezpieczenia biokorozyjnego murów budynku klasztornego. 

W związku z tym opracowanie zawiera ogólny opis budynku, opis aktualnego stanu 

technicznego murów, opis i wyniki pomiaru wilgotności i zasolenia murów, dokumentację 

fotograficzną, wnioski oraz zalecenia dotyczące sposobu zabezpieczenia  murów. 

 

1.4 Podstawa opracowania 

- zlecenie   

- wizje lokalne obiektu przeprowadzone w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r. 

- badania wilgotności ścian piwnic przeprowadzone metodami: nieniszczącą 

dielektryczną i tradycyjną suszarkowo - wagową, 

- badania rodzaju i stężenia soli zawartych w murach, 

- informacje uzyskane na podstawie wykonanych odkrywek, 

- dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora niniejszego opracowania, 

- rozmowy przeprowadzone z  Przedstawicielami Zamawiającego, 

- aktualnie obowiązujące normy  i przepisy, 

- następująca dokumentacja techniczna: 

[1] – Rysunki inwentaryzacyjne  wykonane przez arch. Monikę Królikowską w grudniu 2017 

r.  

[2] -  Winniczek W., „Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno- 

ekonomicznych i przeglądów sprawności technicznej budynków mieszkalnych”, 
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CUTOB PZITB, Warszawa-Wrocław, 1986. 

[3] - Praca zbiorowa pod redakcją J. Ważnego i J. Karysia, Ochrona budynków przed korozją 

biologiczną, Arkady,   Warszawa, 2001. 

[4] - Praca zbiorowa pod redakcją J. Karysia, Ochrona budynków przed wilgocią i korozją 

biologiczną w budownictwie, Grupa Medium, Warszawa, 2014. 

[5] -  Rokiel M.: Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie, Dom Wydawniczy Medium,   

         Warszawa 2006. 

[6]  Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne, Fizyka budowli, rozdz.11,: Wójcik R. Ochrona 

budynków przed wilgocią i wodą gruntową, Arkady, Warszawa 2005, 2006. 

[7] -  WTA 4-7-97  Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik. 

[8] – Matkowski Z., „Problemy związane z nieniszczącymi metodami badań wilgotności  

         murów ceglanych”, XXX III Konferencja Badań Nieniszczących, Szczyrk 2002, 

 

2. OGÓLNY OPIS OBIEKTU  

 Budynek pocysterkiegoklasztoru ma kształt litery 8 z dwoma dziedzińcami wewnętrznymi. 

Północno-wschodnie naroże obiektu przylega do budynku bazyliki (dawnego kościoła klasztornego) 

 

Rys.1. Widok pocysterskiego  klasztoru z „lotu ptaka” z zaznaczeniem fragmentu budynku 

objętego niniejszym opracowaniem (na podstawie www.google.mapa.pl)   

 

Bazylika 
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 Poszczególne elementy budowlane obiektu, ważne ze względu na temat niniejszego 

opracowania, wykonane są w sposób następujący: 

- fundamenty: najprawdopodobniejwykonane są z kamienia i cegły pełnej 

- mury na poziomie  piwnic: z cegły ceramicznej,  

- mury na poziomie parteru: wykonane odkrywki wykazały, że mury parteru 

wykonane są z cegły ceramicznejpełnej na zaprawie wapiennej, 

- tynki wewnętrzne: wapienne, lub wapienno - cementowe zatarte na gładko, 

miejscowo bogato zdobione, 

- tynki zewnętrzne: cementowo-wapienne zatarte na gładko, 

- cokół: wykończenie części cokołowej od zewnątrz stanowi  tynk cementowo-

wapienny, cokół od góry zakończony jest gzymsem, 

- teren wokół budynku: teren wokół budynku jest zróżnicowany: od strony  

północnej teren jest utwardzony – fot.1, 2(nawierzchnia betonowa lub kostka 

kamienną i betonową), na wirydarzach teren zróżnicowany: trawniki, roślinność 

niska, chodniki, nawierzchnia żwirowa, 

- stropy:nad pomieszczeniami piwnic i parteru sklepienia ceramiczne, 

- dach: nad  stromy kryty dachówką ceramiczną,  

- rynny i rury spustowe: z blachy miedzianej(fot.1,2), 

- izolacje przeciwwilgociowe: poziome-brak, pionowe od zewnątrz-brak; w sali  

Jadwigi zlokalizowanej w północno – zachodnim narożniku na poziomie parteru 

klasztoru stwierdzono występowanie wewnętrznej izolacji pionowej wykonanej z 

tektury ryflowanej smołowanej do wysokości 2 m ponad poziom posadzki (fot.12-

15). 

  

3. OPIS AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU 

 

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych i poczynionych w trakcie ich trwania 

obserwacji, szczegółowych oględzin, odkrywek, pomiarów i badań makroskopowych 

dokonano oceny ogólnej aktualnego stanu technicznego ścian murowanych klasztoru. 

Rezultaty przeprowadzonych wizji lokalnych zawarto poniżej dokumentując je fotografiami 

zamieszczonymi w załączniku nr 1. 

Stan techniczny poszczególnych elementów budynku oceniano zgodnie z klasyfikacją 

przedstawioną w [2]. Wg tej klasyfikacji wyróżnia się pięć następujących stanów zachowania 

elementów: 



Badania zawilgocenia i zasolenia murów…      

 

6 

 

- stan dobry, stopień zużycia elementu 0-15 %, 

- stan zadowalający, stopień zużycia elementu 16-30 %, 

- stan średni, stopień zużycia elementu 31-50 %, 

- stan lichy (nieodpowiedni), stopień zużycia elementu 51-70 %, 

- stan zły, stopień zużycia elementu 71-100 %. 

Zgodnie z powyższą klasyfikacją, ogólny stan techniczny poszczególnych elementów 

budowlanych oceniono w sposób następujący: 

 ściany murowane parteru– stan„średni” ze względu na  zawilgocenie murów 

w dolnych partiach,  krystalizację soli na powierzchniach ścian (np. fot.5-8,18) , 

 ściany murowane przyziemia – stan„nieodpowiedni” ze względu na  bardzo 

wysokie zawilgocenie i zasolenia,  krystalizację soli na powierzchniach ścian 

(np. fot.20-23) , 

 tynki wewnętrzne w części parterowej  –  w części dolnej stan 

„nieodpowiedni”, powyżej ok. 1,2 m nad poziomem posadzki stan „średni”, 

w wyniku nadmiernego zawilgocenia dolnej części murów tynki wewnętrzne 

odpadają, występują wysolenia na ich powierzchni, a powłoka malarska 

„łuszczy się”,  

 tynki wewnętrzne w części przyziemia(piwnicznej)– stan „zły”, w wyniku 

nadmiernego zawilgocenia dolnej części murów tynki wewnętrzne odpadają 

praktycznie na całej powierzchni (na ścianach zewnętrznych), występują 

wysolenia na ich powierzchni, a powłoka malarska „łuszczy się” (fot.20-25), 

 tynki zewnętrzne – w dolnej, cokołowej części stan „zły” ze względu na  

odspojenie się tynków od podłoża (fot.3,5,6), zawilgocenie i związane z tym 

uszkodzenia, wyżej stan „zadowalający”,  

 izolacje przeciwwilgociowe – na podstawie wykonanych odkrywek 

stwierdzono, że brak jest izolacji poziomych i pionowych zewnętrznych; w sali 

Jadwigi stwierdzono występowanie pod tynkiem wewnętrznym izolacji 

pionowej w postaci tektury ryflowanej smołowanej do wysokości 2 m ponad 

poziom posadzki (fot.12-15); ze względu na obecny zakaz stosowania wybów 

smołowych wewnątrz budynków izolację tę należy usunąć, 

 pokrycie dachowe – stan „dobry”, pokrycie dachowe w ostatnim okresie 

zostało wymienione, 
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 rynny i rury spustowe – stan „zadowalający”, rynny i rury zostały ostatnio 

wymienione,  

 

4. OPIS I WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 4.1. Badania wilgotności murów

  

4.1.1. Badania metodą suszarkowo-wagową 

 Badania wilgotności murów przeprowadzono stosując dwie metody: tradycyjną 

metodę suszarkowo-wagową oraz metodę nieniszczącą opartą na pomiarach własności 

dielektrycznych materiału. Metoda suszarkowo-wagowa posłużyła do skalowania mierników 

elektrycznych. Próbki do oznaczenia wilgotności masowej pobierano wykonując odkuwki za 

pomocą przecinaka rurowego. Pobrane próbki zamykano w szczelnych pojemnikach i 

dostarczano do laboratorium. W warunkach laboratoryjnych określano masę próbek w stanie 

zawilgoconym oraz masę próbek po wysuszeniu w temperaturze 105o C do stałego ciężaru. 

Wilgotność masową określono ze wzoru: 

%100



s

sw

m
m

mm
U  

gdzie:  mw   - masa próbki zawilgoconej [g], 

 ms  - masa próbki suchej [g]. 

Część wyników uzyskano wykorzystując urządzenie zwane wago-suszarką. 

Wyniki badań wilgotności masowej określonej metodą suszarkowo-wagową podano w tabeli  

4.1. Punkty pobrania próbek zaznaczono na rysunku 1,2  zamieszczonym w załączniku 2 

 

Tab. 4.1. Wyniki badań wilgotności masowej metodą suszarkowo-wagową. 

Nr 

punktu 

pomiaro- 

wego 

Miejsca  

pobrania próbek 

Wysokość 

nad 

poziomem 

terenu 

miejsca 

pobrania 

próbek 

Głębokość 

pobrania próbki  

[ w cm  od 

powierzch. 

wenętrz. muru ] 

Wilgotność 

masowa 

[%] 

Uwagi 

1 SalaJadwigi. 

Zewnętrzna ściana 

zachodnia. 

Powierzchnia 

wewnętrzna ściany. 

50 cm 0-2 cm 1,2 tynk 
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1 Sala Jadwigi. 

Zewnętrzna ściana 

zachodnia. 

Powierzchnia 

wewnętrzna ściany 

50 cm 2-4 cm 3,5 cegła pod 

papą 

5 Ściana wewnętrzna 

od strony korytarza 

przy sali Anny 

50 cm 0 – 2 cm 4.7  

6. Skrzydło zachodnie. 

Korytarz. Ściana 

wschodnia od 

strony wirydarza 

północnego. 

100 cm 2-4 cm 4.7 cegła 

8 Skrzydło północne. 

Korytarz. Ściana 

południowa od 

strony wirydarza 

północnego. 

150 0-2  3,3 tynk 

8 Skrzydło północne. 

Korytarz. Ściana 

południowa od 

strony wirydarza 

północnego. 

150 2-4 4,3 cegła 

16 Skrzydło zachodnie. 

Korytarz. Ściana 

wschodnia od 

strony wirydarza 

północnego. 

100 cm 2-4 cm 3,8 tynk 

16 Skrzydło zachodnie. 

Korytarz Ściana 

wschodnia od 

strony wirydarza 

północnego. 

100 cm 2-4 cm 4,8 cegła 

35 Powierzchnia 

wewnętrzna ściany 

południowej 

wirydarza 

północnego. 

50 cm 0 - 2 cm 5,2  

46 Sala Marii. 

Ściana zachodnia. 

Filar 

międzyokienny. 

35 cm  0-2 3,5 tynk 

46 Sala Marii. 

Ściana zachodnia. 

Filar 

międzyokienny. 

35 cm  2-4 4,8 cegła 
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4.1.2  Badania metodą nieniszczącą 

Badania wilgotności ścian określono metodą nieniszczącą stosując mierniki UNI 1 

firmy GANN HYDROMETTE (nr fabryczny 12-03966) z aktywną sondą kulową B50 (nr 

fabryczny 111-05206) oraz miernik Trotec T 660. Mierniki te pozwalają określić stopień 

zawilgocenia przegród budowlanych do głębokości około 10 cm od badanej powierzchni. 

Pomiary wilgotności ścian przeprowadzono na wysokości 20, 50, 100, 150 i 200 cm od 

poziomu posadzki. 

 Wyniki badań zestawiono w tab. 4.2, a punkty pomiarowe oznaczono na rysunkach 

rzutu  kondygnacji przyziemia (załącznik nr 2). 

 Wartości wilgotności murów podano w % wagowych (masowych). Zgodnie z polską 

literaturą techniczną (normami) stosowano krzywą korelacyjną określoną na postawie zaleceń 

producenta przyrządu oraz własnych badań laboratoryjnych. Na podstawie badań próbek 

tynku pobranych ze ścian wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów zależności 

korelacyjne pomiędzy wskazaniem X miernika a wilgotnością masową badanego muru. 

 Poniższy diagrampokazuje przykładowe liniowe zależności wskazań miernika Gann a 

wilgotnością masową tynku. Z wykresów tych wyznaczono wilgotności masowe murów. 

 

 

 
Rys.2. Zależności korelacyjne dla miernika Gann i Trotec 660. 
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Tab.4.2. Wyniki badań zawilgocenia murów metodą nieniszczącą 

Numer 

punktu 

pomiarowego 

Miejsce 

Pomiaru 

Wysokość 

miejsca 

pomiaru nad 

poziomem 

posadzki, cm 

Wskaźnik 

przyrząd 

- 

Wilgotność 

powierzchniowa 

Wm% 

 

 
1 

sala Jadwigi.  
Ościeże okna  w 

ścianie zachodniej. 
Pod tynkiem jest 

papa smołowa. 
 

20 38 1,7 

50 35 1,4 

100 40 1,8 

150 35 1,4 

200 35 1,4 

2 

Sala Jadwigi.  
Powierzchnia 

wewnętrzna filara w 

ścianie zachodniej. 

Pod tynkiem jest 

papa smołowa. 

20 31 1,1 

50 31 1,1 

100 31 1,1 

150 35 1,4 

210 
(nad papą) 

68 4,1 

3 

Sala. Jadwigi.  
Powierzchnia 

wewnętrzna ściany 

południowej 

20 31 1,1 

50 31 1,1 

100 31 1,1 

150 32 1,2 

210 
(nad papą) 

60 3,4 

4 

Sala Jadwigi.  
Powierzchnia 

wewnętrzna ściany 

wschodniej 
 

 

20 31 1,1 

50 31 1,1 

100 31 1,1 

150 32 1,2 

200 40 1,8 

  

 
5 

Korytarz. Ściana 

wewnętrzna przy 

saliAnny 

20 40 1,8 

50 80 5,0 

100 50 2,6 

150 50 2,6 

200 50 2,6 

6 

Korytarz. Ściana 

zachodnia 

wirydarza. 

20 40 1,8 

50 35 1,4 

100 87 5,6 

150 35 1,4 

200 3,5 1,4 

7 

Korytarz. Ściana 

północna wirydarza. 
 

 

 

 

 

20 116 7,6 

50 115 7,5 

100 120 8,0 

150 120 8,0 

200 120 8,0 
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Numer 

punktu 

pomiarowego 

Miejsce 

Pomiaru 

Wysokość 

miejsca 

pomiaru nad 

poziomem 

posadzki, cm 

Wskaźnik 

przyrząd 

- 

Wilgotność 

powierzchniowa 

Wm% 

8 

Korytarz. Ściana 

północna. Ościeże 

okna. 

20 125 7,7 

50 120 8.0 

100 110 7,2 

150 70 4,2 

9 

Korytarz. Ściana 

północna. Ościeże 

okna. 

 

 

 

20 128 8,6 

50 120 8.0 

100 115 7,6 

150 110 7,2 

200 110 7,2 

10 

Korytarz. Ściana 

wewnętrzna przy 

schodach. 

20 120 8,0 

50 120 8.0 

100 117 7,7 

150 40 1,8 

200 30 1,0 

11 

SalaAnny.  
Powierzchnia 

wewnętrzna 

zewnętrznej ściany 

zachodniej 

20 85 5,4 

50 65 3,8 

100 60 3,4 

150 30 1,0 

200 30 1.0 

12 

SalaAnny.  
Powierzchnia 

wewnętrzna 

zewnętrznej ściany 

zachodniej 
 

20 90 5,8 

50 80 3,4 

100 60 5,0 

150 30 1,0 

200 30 1.0 

  

 
13 

Sala Krystyny.  
Powierzchnia 

wewnętrzna 

zewnętrznej ściany 

zachodniej. Ościeże 

okna 

20 67 4,0 

50 60 3,4 

100 50 2,6 

150 30 1,0 

200 30 1.0 

14 

SalaKrystyny. 
Powierzchnia  ściany 

wewnętrznej. 

20 70 4,2 

50 60 3,4 

100 30 1,0 

150 30 1,0 

200 30 1.0 

15 

Korytarz. 

Ścianazachodnia 

wirydarza. Ościeże 

okna 
 

 

 

20 130 8,8 

50 120 8,0 

100 120 8,0 

150 70 4,2 

200 30 1,0 
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Numer 

punktu 

pomiarowego 

Miejsce 

Pomiaru 

Wysokość 

miejsca 

pomiaru nad 

poziomem 

posadzki, cm 

Wskaźnik 

przyrząd 

- 

Wilgotność 

powierzchniowa 

Wm% 

16 

Korytarz. Ściana 

zachodnia 

wirydarza. 

20 130 8,8 

50 130 8.8 

100 100 7,2 

150 30 1,1 

17 

Sala  Doroty. 
Powierzchnia 

wewnętrzna 

zewnętrznej ściany 

zachodniej. 
 

20 70 4,2 

50 60 3,4 

100 50 2,6 

150 40 1,8 

200 30 1,0 

18 

Sala Konstancji. 
Powierzchnia ściany 

wewnętrznej 

poprzecznej. 

20 70 4,2 

50 65 3,8 

100 40 1,8 

150 40 1,8 

200 30 1,0 

19 

SalaKonstancji. 
Powierzchnia ściany 

wewnętrznej 

podłużnej. 

20 70 4,2 

50 65 3,8 

100 50 2,6 

150 40 1,8 

200 30 1,0 

20 

Korytarz. Ściana 

zachodnia 

wirydarza. 

 

 

20 130 8,8 

50 65 3.8 

100 40 1,8 

150 30 1,0 

200 30 1.0 

  

 
21 

Refektarz. 

Powierzchnia 

wewnętrzna 

zewnętrznej ściany 

południowej. 

20 70 4,2 

50 68 4,0 

100 50 2,6 

150 30 1,0 

200 30 1.0 

22 

Refektarz. 

Powierzchnia 

wewnętrzna 

zewnętrznej ściany 

południowej. 

Ościeże okna 

20 84 5,3 

50 60 3,4 

100 50 2,6 

150 50 2,6 

200 50 2,6 

23 

Refektarz. 

Powierzchnia 

wewnętrzna 

zewnętrznej ściany 

południowej. 

Ościeże okna 
 

 

20 80 5,0 

50 50 2,6 

100 50 2,6 

150 50 2,6 

200 40 1,8 
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Numer 

punktu 

pomiarowego 

Miejsce 

Pomiaru 

Wysokość 

miejsca 

pomiaru nad 

poziomem 

posadzki, cm 

Wskaźnik 

przyrząd 

- 

Wilgotność 

powierzchniowa 

Wm% 

24 

Refektarz. 

Powierzchnia 

wewnętrzna 

zewnętrznej ściany 

południowej. 
 

20 50 2,6 

50 45 2,2 

100 40 1,8 

150 
30 

1,0 

8 

Korytarz. Ściana 

pólnocna. Ościeże 

okna. 

200 

30 

1.0 

25 

Refektarz. 

Powierzchnia ściany 

wewnętrznej 

podłużnej. 

20 40 1,8 

50 30 1,0 

100 30 1,0 

150 30 1,0 

200 30 1,0 

26 

Refektarz. 

Powierzchnia ściany 

wewnętrznej 

poprzecznej. 
 

20 40 1,8 

50 40 1,8 

100 40 1,8 

150 30 1,0 

200 30 1,0 

27 

Refektarz. 

Powierzchnia ściany 

wewnętrznej 

podłużnej. 
 

20 50 2,6 

50 40 1,8 

100 40 1,8 

150 30 1,0 

200 30 1,0 

28 

Sala Henryka. 

Ściana 

południowa. 

Ościeże okna. 

 

 

20 125 8,4 

50 125 8,4 

100 80 5,0 

150 30 1,0 

200 30 1.0 

  

 
29 

Sala Henryka. 

Ściana wewnętrzna 

poprzeczna. 

20 120 8,0 

50 90 5,8 

100 50 2,6 

150 30 1,0 

200 30 1,0 

30 

Sala Henryka. 

Ściana 

południowa.  

20 130 8,8 

50 120 8,0 

100 80 5,0 

150 30 1,0 

200 30 1.0 

31 

Sala Henryka. 

Ściana 

południowa. 

20 130 8,8 

50 120 8,0 

100 120 8,0 
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Numer 

punktu 

pomiarowego 

Miejsce 

Pomiaru 

Wysokość 

miejsca 

pomiaru nad 

poziomem 

posadzki, cm 

Wskaźnik 

przyrząd 

- 

Wilgotność 

powierzchniowa 

Wm% 

Ościeże okna. 

 

 

150 30 1,0 

200 30 1.0 

32 

Sala Henryka. 

Ściana wewnętrzna 

poprzeczna.  

20 130 8.8 

50 110 7,2 

100 80 5.0 

150 40 1,8 

8 

Korytarz. Ściana 

pólnocna. Ościeże 

okna. 

200 

30 

1.0 

33 

Sala Henryka. 

Ściana wewnętrzna 

podłużna.  

 

 

 

20 100 6,6 

50 90 5,8 

100 50 2,6 

150 40 1,8 

200 30 1.0 

34 

Korytarz. 

Powierzchnia 

wewnętrzna 

południowej 

ściany wirydarza. 

20 130 8,8 

50 130 8,8 

100 130 8,8 

150 120 8,0 

200 40 1,8 

35 

Korytarz. 

Powierzchnia 

wewnętrzna 

południowej 

ściany wirydarza. 

Ościeże okna 

20 130 8,8 

50 130 8,8 

100 130 8,8 

150 120 8,0 

200 80 5,0 

36 

Korytarz. 

Powierzchnia 

wewnętrzna 

południowej 

ściany wirydarza. 

 

20 100 6,6 

50 90 5,8 

100 85 5,4 

150 60 3,4 

200 40 1,8 

  
37 

Niepokalana. 

Ściana zewnętrzna 

południowa. 

Ościeże okna. 

20 130 8,8 

50 110 7,2 

100 110 7,2 

150 110 7,2 

200 80 5,0 

38 

Niepokalana. 

Ściana wewnętrzna 

poprzeczna. 

20 70 4,2 

50 40 1,8 

100 40 1,8 

150 40 1,8 

200 30 1,0 
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Numer 

punktu 

pomiarowego 

Miejsce 

Pomiaru 

Wysokość 

miejsca 

pomiaru nad 

poziomem 

posadzki, cm 

Wskaźnik 

przyrząd 

- 

Wilgotność 

powierzchniowa 

Wm% 

39 

Niepokalana. 

Ściana wewnętrzna 

podłużna 

20 70 4,2 

50 40 1,8 

100 40 1,8 

150 40 1,8 

200 30 1,0 

40 

Niepokalana. 

Ściana wewnętrzna 

podłużna 

20 60 3,4 

50 40 1,8 

100 40 1,8 

150 40 1,8 

200 30 1,0 
 

41 

Korytarz. Ściana 

wewnętrzna. 

20 100 6,6 

50 90 5,8 

100 85 5,4 

150 60 3,4 

200 40 1,8 

42 

Sala Marii. Ściana 

wewnętrzna 

podłużna. 

20 70 4,2 

50 30 1,0 

100 30 1,0 

150 30 1,0 

200 30 1,0 

43 

Sala Marii. Ściana 

wewnętrzna 

podłużna. 

 

 

20 50 2,6 

50 30 1,0 

100 30 1,0 

150 30 1,0 

200 30 1,0 

  
44 

Korytarz. Ściana 

wewnętrzna 

podłużna. 

 

 

 

20 70 4,2 

50 30 1,0 

100 30 1,0 

150 30 1,0 

200 30 1,0 

45 

Korytarz. Ściana 

zewnętrzna 

wschodnia 

wirydarza. 

20 90 5,8 

50 80 5,0 

100 40 1,8 

150 30 1,0 

200 30 1,0 

46 

Korytarz. Ściana 

zewnętrzna 

wschodnia 

wirydarza. 

20 130 8,8 

50 130 8,8 

100 130 8,8 

150 60 3,4 

200 30 1,0 
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Numer 

punktu 

pomiarowego 

Miejsce 

Pomiaru 

Wysokość 

miejsca 

pomiaru nad 

poziomem 

posadzki, cm 

Wskaźnik 

przyrząd 

- 

Wilgotność 

powierzchniowa 

Wm% 

47 

Sala Marii. Ściana 

wewnętrzna 

poprzeczna 

20 40 1,8 

50 30 1,0 

100 30 1,0 

150 30 1,0 

200 40 1,8 

48 

Sala Marii. Ściana 

wewnętrzna 

podłużna. 

 

 

20 40 1,8 

50 30 1,0 

100 30 1,0 

150 30 1,0 

200 30 1,0 

49 

Sala Marii. Ściana 

wewnętrzna 

podłużna. 

 

 

 

 

20 100 6,6 

50 80 5,0 

100 30 1,0 

150 30 1,0 

200 30 1,0 

  
53 

Korytarz. Ściana 

zewnętrzna 

południowa 

wirydarza nr 2 

20 70 4,2 

50 30 1,0 

100 30 1,0 

150 30 1,0 

200 30 1,0 

54 

Korytarz. Ściana 

zewnętrzna 

południowa 

wirydarza nr 2 

 

20 130 8,8 

50 130 8,8 

100 130 8,8 

150 130 8,8 

200 70 4,2 

55 

Korytarz. Ściana 

zewnętrzna 

południowa 

wirydarza nr 2 

 

20 95 6,2 

50 95 6,2 

100 50 2,6 

150 40 1,8 

200 40 1,8 

56 

Korytarz. Ściana 

zewnętrzna 

południowa 

wirydarza nr 2 

20 80 5,0 

50 50 2,6 

100 50 2,6 

150 40 1,8 

200 40 1,8 

  
57 

Korytarz. Ściana 

wewnętrzna (po 

drugiej stronie 

ściany jest 

kuchnia) 

20 50 2,6 

50 50 2,6 

100 50 2,6 

150 40 1,8 

200 40 1,8 
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Numer 

punktu 

pomiarowego 

Miejsce 

Pomiaru 

Wysokość 

miejsca 

pomiaru nad 

poziomem 

posadzki, cm 

Wskaźnik 

przyrząd 

- 

Wilgotność 

powierzchniowa 

Wm% 

58 

Korytarz. Ściana 

wewnętrzna 

20 50 2,6 

50 50 2,6 

100 50 2,6 

150 40 1,8 

200 40 1,8 

59 

Korytarz. Ściana 

wewnętrzna 

20 50 2,6 

50 50 2,6 

100 50 2,6 

150 40 1,8 

200 40 1,8 

60 

Przyziemie. Klatka 

schodowa K1. 

Ściana poprzeczna 

przy drzwiach 

wyjściowych. 

 

 

20 140 9,6 

50 140 9,6 

100 130 8,8 

150 130 8,8 

200 130 8,8 

  
61 

Przyziemie. Klatka 

schodowa 

K1Ściana 

poprzeczna przy 

drzwiach 

wyjściowych. 

20 140 9,6 

50 130 8,8 

100 130 8,8 

150 130 8,8 

200 
130 8,8 

62 

Przyziemie. Klatka 

schodowa K1. 

Ściana poprzeczna 

przy spoczniku. 

20 130 8,8 

50 120 8,0 

100 120 8,0 

150 120 8,0 

200 80 5,0 

63 

Przyziemie. Klatka 

schodowa K1. 

Ściana poprzeczna 

przy spoczniku. 

 

20 130 8,8 

50 120 8,0 

100 120 8,0 

150 120 8,0 

200 80 5,0 

64 

Piwnica. Naroże 

ściany zewnętrznej 

20 150 10,4 

50 140 9,6 

100 120 8,0 

150 120 8,0 

200 120 8,0 

  
65 

Piwnica. Ściana 

wewnętrzna 

podłużna 

20 130 8,8 

50 130 8,8 

100 120 8,0 

150 120 8,0 

200 120 8,0 



Badania zawilgocenia i zasolenia murów…      

 

18 

 

 

 

W literaturze polskiej przyjmuje się następujący podział ze względu na zawilgocenie murów 

ceramicznych (ceglanych): 

 

  Wm = 0 - 3 %     - ściany o dopuszczalnej wilgotności, 

  Wm = 3 - 5 %     - ściany o podwyższonej wilgotności, 

  Wm = 5 - 8 %     - ściany średnio zawilgocone, 

  Wm  = 8 - 12 %  - ściany mocno zawilgocone, 

  Wm  12 %         - ściany  mokre. 

 

Mury w budynku pocysterskiego  klasztoru  w Trzebnicy mają obecnie zróżnicowane 

zawilgocenie. Mury piwniczne są mocno zawilgocone lub mokre, mury przyziemia są mocno 

zawilgocone, a mury parteru w dolnej części są średnio i mocno zawilgocone, natomiast 

wyżej są mają podwyższoną lub dopuszczalną wilgotność. 

 

 

4.2.  Badania rodzaju i stężenia soli w murach. 

  

Celem przeprowadzonych badań było stwierdzenie rodzaju soli występujących w 

murach i określenie ich stężenia. Pobrane do badań próbki cegły i zaprawy wysuszono, a 

następnie roztarto na drobną mączkę w moździerzu. W celu przygotowania roztworu 

podstawowego 5 g roztartego materiału umieszczono w zlewce, do której dolano 50 ml. wody 

destylowanej. Po wymieszaniu i odczekaniu do chwili osadzenia się stałego materiału roztwór 

przefiltrowano przez lejek z sączkiem. Uzyskany klarowny roztwór stanowił roztwór 

podstawowy pobierany w ilości ok. 5 g do kolejnych oznaczeń. Wykonana w pierwszej 

kolejności, przy zastosowaniu odpowiednich odczynników chemicznych  analiza jakościowa 

pozwoliła na stwierdzenie obecności w poszczególnych próbkach: chlorków, siarczanów i 

azotanów. 

Wyniki analizy półilościowej soli w murach zestawiono w tabeli 4.3 

 

Tabela 4.3 Wyniki badań zawartości soli  w murach  

 Punkt  
pomiarowy 
 

Miejsce pomiaru Odległość  
odwewnętrz
n. 
powierzchni 
ściany 
 

PH Stężenie soli 
[%] 

    chlorki siarczany             azotany 

1 Sala. Jadwigi. 

Zewnętrzna ściana 

zachodnia. 

Powierzchnia 

wewnętrzna ściany. 

0-2 cm 

tynk 

9.0 0.084 1,2 0,025 
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1 Sala. Jadwigi. 

Zewnętrzna ściana 

zachodnia. 

Powierzchnia 

wewnętrzna ściany. 

0-2 cm 

cegła 

7.0 0.043 0,2 0,025 

5 Ściana wewnętrzna 

od strony korytarza 

przy sala. Anny 

0 – 2 cm  
 

5.0 0.150  0.450  0.015  

6 Skrzydło zachodnie. 

Korytarz. Ściana 

wschodnia od strony 

wirydarza. 

2-4 cm 

cegła 

7.0 0,100 0,350 0,010 

8 Skrzydło północne. 

Korytarz. Ściana 

południowa od 

strony wirydarza. 

0-2 cm 

tynk 

6.5  0,087 0,300 0,100 

8 Skrzydło północne. 

Korytarz. Ściana 

południowa od 

strony wirydarza. 

2-4cm 

cegła 

6.0 0,039 0,250 0,050 

16 Skrzydło zachodnie. 

Korytarz. Ściana 

wschodnia od strony 

wirydarza. 

0-2 cm 

tynk 

7,0 0,200 0,300 0,030 

16 Skrzydło zachodnie. 

Korytarz. Ściana 

wschodnia od strony 

wirydarza. 

2-4 cm 

cegła 

7,0 0,142 0,200 0,050 

35 

 

Powierzchnia 

wewnętrzna ściany 

południowej 

wirydarza  

0 - 2 cm 
tynk 

 

5.0 0.155 % 0.550 % 0.015 

46 Sala Marii. 

Ściana zachodnia. 

Filar 

międzyokienny. 

0-2 cm  

tynk 

7,0 0,075 0,700 0,030 

 

Jako wartości graniczne, stężenia soli szkodliwych dla budowli przyjmuje się w murach 

ceglanych następujące stężenie soli: 

   - chlorki - 0.150 %, 

   - siarczany - 0.500 %, 

   - azotany - 0.150 %. 

      

Tabela 4.4 Ocena stopnia zasolenia na podstawie stężenia soli (w % wagowo) – wg [7] 

Stopień zasolenia Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Chlorki [% M] < 0.2 0.2 - 0.5 > 0.5 

Azotany [% M] < 0.1 0.1 - 0.3 > 0.3 

Siarczany [% M] < 0.5 0.5 –1.5 > 1.5 
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Wyniki badań wykazują, że stężenie soli w murach jest zróżnicowane. Bardzo mało jest  

azotanów. Natomiast  więcej jest siarczanów i ich stężenie jest niskie i średnie. Stężenie 

chlorków jest zróżnicowane i wynosi mniej niż 0.150 % co odpowiada poziomowi niskiemu. 

 

 

5. ANALIZA PRZYCZYN POWSTANIA USZKODZEŃ 

 
 Głównymi przyczynami nadmiernego, zawilgocenia dolnych części ścian 

murowanych parteru i przyziemia wbudynku pocysterkiegolasztoruw Trzebnicysą: 

- brak izolacji poziomej i pionowej murów, 

- przedostawanie się wody do ścian przez niezabezpieczone zewnętrzne 

powierzchnie murów ( w części podziemnej) 

- podciąganie kapilarne wody i transport jej w górę, 

- tzw. „woda rozbryzgowa” odbijająca się od poziomych i skośnych powierzchni 

i zawilgacająca ściany powyżej tych powierzchni, 

  Wysokość podciągania kapilarnego wody w murze uzależniona jest od wielu 

czynników takich jak m.in.: 

- rodzaj materiału, 

- średnicy kapilar, 

- struktury kapilar, 

- temperatury muru i otoczenia, 

- wilgotności względnej powietrza w otoczeniu murów, 

- stopnia zasolenia muru, 

- możliwości odparowania wody przez powierzchnie pionowe ściany. 

 

W analizowanym przypadku woda z gruntu przedostaje się poprzez fundamenty w głąb 

murów piwnicznych i jest podciągana kapilarnie ku górze. Dodatkowym źródłem 

zawilgocenia jest woda wnikająca w głąb muru przez pionowe powierzchnie stykające się z 

gruntem. W wyniku tego dużemu zawilgoceniu ulegają ściany piwniczne. Woda z gruntu 

rozpuszcza zawarte w gruncie i w murze sole i jako roztwór podciągana jest kapilarnie do 

góry i dąży do miejsc, z których może odparować (czyli do powierzchni wewnętrznych w 

piwnicach oraz do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na parterze). Roztwór, 

odparowując zwiększa swoje stężenie, staje się roztworem nasyconym i w konsekwencji  
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nadmiar soli krystalizuje. Krystality zwiększają swoją objętość wprowadzając w mur siły 

rozciągające i ścinające powodujące destrukcję muru. 

W murach pozbawionych poziomej izolacji przeciwwilgociowej wysokość podciągania 

kapilarnego można obniżyć przez umożliwienie intensywnego odparowania wilgoci przez 

pionowe powierzchnie ścian. Możliwe jest to w przypadku intensywnego wietrzenia 

pomieszczeń, małego oporu dyfuzyjnego warstw wykończeniowych oraz podwyższonej 

temperatury w otoczeniu muru. Negatywnym zjawiskiem jakie będzie zachodziło w tym 

przypadku będzie intensywna krystalizacja soli na powierzchni wewnętrznej muru. 

 

6.0. WNIOSKI 

 

6.1  Na podstawie wizji lokalnej i wykonanych odkrywek stwierdzono, że: 

 ściany piwniczne, przyziemia i parteru są z cegły ceramicznej lub z cegły ceramicznej 

z wtrąceniami kamienia na zaprawie wapiennej, 

 na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych ścian przyziemia i wyższych partii 

murów wykonany jest tynk wapienny lub wapienno-cementowy.. 

 

6.2 Obecnie na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych murów, w ich dolnych 

partiach, występują następujące objawy destrukcyjne: 

- odspajanie tynków od podłoża, 

- łuszczenie i odspajanie powłok malarskich, 

- przebarwienia na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej ścian, 

- krystalizacja soli na powierzchni ścian. 

 

6.4 Przeprowadzone metodą suszarkowo-wagową oraz metodą nieniszczącą  badania 

wilgotności wykazały, że aktualna wilgotność masowa murów jest zróżnicowana. Mury 

piwniczne są mocno zawilgocone lub mokre, mury przyziemia są mocno zawilgocone, a mury 

parteru w dolnej części są średnio i mocno zawilgocone, natomiast wyżej  mają podwyższoną 

lub dopuszczalną wilgotność.  

 

6.5 Przeprowadzone badania jakościowe i półilościowe rodzaju i stężenia soli wykazują, że w 

murach występują chlorki, siarczany i azotany, a ich stężenie jest zróżnicowane. Bardzo mało 

jest  azotanów. Natomiast  więcj jest siarczanów i ich stężenie jest średnie. Stężenie chlorków 

jest zróżnicowane i wynosi Mniej 0,.150 % co odpowiada poziomowi niskiemu. 
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6.6 Dokładne oględziny powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych murów nie wykazały, że 

na powierzchniach tych występuje rozwój grzybów pleśniowych i domowych. 

 

 

 

7. ZALECENIA 

 Większość renomowanych firm w takich przypadkach jakim  jest budynek Klasztoru 

Kongregacji Sióstr Św. Karola Boremeusza w Trzebnicy, tzn. gdy  ściany są stosunkowo 

grube oraz mogą mieć wtrącenia kamienne nie zaleca wykonywania przepony poziomej  w 

murach. Dlatego autor niniejszego opracowania proponuje wykonanie zabezpieczeń 

przeciwwilgociowych ścian w dwóch etapach. 

 

7.1W etapie I (w którym nie przewiduje się remontu wszyskich pomieszczeń piwnic i 

wykonania izolacji pionowej na powierzchniach zewnętrznych ścian) należy wykonać 

następująceroboty: 

 skucie tynków zewnętrznych w strefie wejścia wschodniego do k;lasztoru ( w zakresie 

projektu) oraz tynków  wewnętrznych do wysokości ok. 50 cm ponad występujące 

obecnie uszkodzenia ( rys nr 3i 4), 

 wykonanie tzw. „obróbki soli” czyli przekształcenie soli rozpuszczalnych w 

nierozpuszczalne w wodzie, 

 wykonanie nowego tynku renowacyjnego trójwarstwowego o sumarycznej grubości 

ok. 3 cm ( uwaga: grubość dostosować do grubości tynków istniejących powyżej), 

 pomalowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych farbami o małym oporze 

dyfuzyjnym (np. farbami mineralnymi). 

 

7.2 W etapie II ( nie objętej niniejszym projektem) kiedy podejmie się decyzję o  wykonaniu 

izolacji pionowej na zewnętrznej powierzchni ścian- rys. 7.1: 

 wykonanie izolacji pionowej i ewentualnie drenażu opaskowego: 

 naprzemienne odkopanie odcinkami nie dłuższymi niż 3 m (tzn. wykop o długości 3 

m i przerwa 3 m) i odkrycie zewnętrznej powierzchni murów do poziomu 

posadowienia budynku, 

 dokładne  oczyszczenie zewnętrznej powierzchni ścian, 
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 wyrównanie powierzchni murów, uzupełnienie ubytków zaprawą mineralną 

naprawczą, 

 wykonanie na zewnętrznej powierzchni ściany (do wysokości 40 cm ponad poziom 

terenu) hydroizolacji z zaprawy na bazie cementu oraz dyspersji polimerowej 

(mikrozaprawa wodoszczelna), 

 ocieplenie zewnętrznej powierzchni polistyrenem ekstrudowanym gr.  min. 10 cm, 

 zabezpieczenie izolacji ochronną folią kubełkową (ok. 10 cm ponad powierzchnią 

terenu niezbędny będzie montaż listwy odpowietrzającej obudowanej maskującymi 

elementami kamiennymi), 

 na dnie wykopu ułożyć warstwę żwiru o granulacji 16/32 mm, 

 na zasypce filtracyjnej ułożyć rurę drenarską na wysokości ok. 5-10 cm ponad 

poziomem posadowienia, 

 dokładnie osłonić rurę drenarską tkaniną filtracyjną, 

 obsypać rurę filtracyjną zasypką filtracyjną do wysokości ok. 40 cm ponad poziom 

górnej ścianki rury, 

 ułożyć na dnie wykopu włókninę filtracyjną wywiniętą na ścianę budynku, 

 zasypać wykop żwirem płukanym pozbawionym drobnych frakcji (najlepiej żwirem o 

uziarnieniu 16/32 mm) do wysokości terenu, 

 przystąpić do wykonania powyższych czynności na sąsiednich odcinkach o długości 4 

mm, 

 wykonanie tynków renowacyjnych na powierzchniach murów: 

 na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych murów zbić istniejące tynki do 

wysokości 50 cm ponad występujące objawy destrukcji, 

 wykonać tzw. obróbkę soli, 

 ułożyć tynk renowacyjny trójwarstwowy, o sumarycznej grubości min. 30 mm, 

 pomalować powierzchnię tynku farbą mineralną o małym oporze dyfuzyjnym (np. 

farbą silikatową lub wapienną), 
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Rys.7.1. Zalecany sposób wykonania izolacji pionowej i drenażu opaskowego przy ścianach 

zewnętrznych klasztoru 

7.3 W etapie III, kiedy podejmie się decyzję o wykonaniu remontu piwnic. W etapie tym 

należy wykonać tynki renowacyjne na wewnętrznej powierzchni muru i izolację 

podposadzkową: 

 wykonanie tynków renowacyjnych na powierzchniach wewnętrznych  murów: 

 ułożyć tynk renowacyjny trójwarstwowy, o sumarycznej grubości min. 30 mm, 

 pomalować powierzchnię tynku farbą mineralną o małym oporze dyfuzyjnym (np. 

farbą silikatową lub wapienną), 

 wykonanie warstw podłogowych w piwnicach: 

- skuć istniejące posadzki,  

- sprawdzić stan podkładu pod posadzkami, 

- jeżeli podkład jest w dobrym stanie, wyrównać jego górną powierzchnię mineralną 

zaprawą naprawczą, jeżeli nie – skuć istniejący podkład i wykonać nowy z betonu 

odpowiadającego dawnej klasie B10 o grubości 10 cm z wyprofilowaniem 

odpowiednich spadków, 

- wykonać izolację przeciwwilgociową z masy mineralnej na bazie cementu 

(mikrozaprawy wodoszczelnej gr. min. 3 mm lub masy bitumicznej typu KMB gr min. 

3 mm) 

- w przypadku mikrozaprawy wodoszczelnej ułożyć płytki ceramiczne stanowiące 

posadzkę, a w przypadku masy KMB wykonać „gładź cementową” grubości min. 3,5 

cm  (jeśli w pomieszczeniach piwnicznych będą przebywać na stałe ludzie należy 

zaprojektować i wykonać izolację termiczną w układzie warstw podłogowych) 

Uwagi: 

1. Przed wykonaniem drenażu opaskowego należy dokładnie rozpoznać możliwość 

odprowadzenia wody z drenażu. 
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2. Rur drenarskich w żadnym wypadku nie można ułożyć poniżej poziomu posadowienia 

ścian. 

3. Prace wykonawcze prowadzić: pod nadzorem służb konserwatorskich i archeologicznych 

orazosoby uprawnionej, zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, z 

zachowaniem przepisów BHP i p.poż. oraz z zachowaniem koordynacji robót 

budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych. 

4. Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta. 

5. Materiały, wyroby i urządzenia używane do prac wykonawczych powinny być 

dopuszczone do stosowania w Polsce odpowiednimi certyfikatami, świadectwami, 

atestami. 

6. Należy stosować jednolite rozwiązania systemowe wybranej firmy, spełniające 

wymagania podane w opracowaniu lub inne alternatywne (tj. równoważne pod względem 

jakościowym, asortymentowym, odpowiadające parametrom wskazanych rozwiązań). 

 

 

 

         Opracował: 

 

        Dr inż. Zygmunt Matkowski 

 

 

Asystent 

 

Mirosław Konopka 
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8. ZAŁĄCZNIKI:                                                                                                                

 

                         Załącznik 1 - Dokumentacja fotograficzna                                                  

  Załącznik 2 –  rysunki: 

 

  Rys. 1 Rzut parteru  z  zaznaczonymi miejscami pomiaru wilgotności  

i miejscami wykonania fotografii.   

  Rys. 2 Rzut przyziemia z  zaznaczonymi miejscami pomiaru wilgotności  

            i miejscami wykonania fotografii.   

                         Rys.3. Rzut parteru z zaznaczonymi proponowanymimiejscami skucia  

tynków istniejących iwykonania tynków renowacyjnych 

Rys.4. Rzut przyziemia z zaznaczonymi proponowanymi miejscami skucia  

tynków istniejących i wykonania tynków renowacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Badania zawilgocenia i zasolenia murów…      

 

27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik 1 – dokumentacja fotograficzna 
 

 
Fot.1. Ogólny widok klasztoru od strony północno-zachodniej. 
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Fot.2. Widok części parterowej (elewacja północna). 

 
 

 
Fot.3. Widok terenu przyległego do północnej ściany klasztoru i zachodniej ściany bazyliki. 



Badania zawilgocenia i zasolenia murów…      

 

29 

 

 
Fot.4. Widok terenu przy elewacji frontowej klasztoru.. 

 
Fot.5. Przykład uszkodzeń spowodowanych nadmiernym zawilgoceniem na cokole północnej ściany 

klasztoru. 



Badania zawilgocenia i zasolenia murów…      

 

30 

 

 
Fot.6. Przykład uszkodzeń spowodowanych nadmiernym zawilgoceniem nad gzymsem cokołu ściany 

północnej klasztoru. 

 
Fot.7. Widok północnej i fragmentu wschodniej ściany wirydarza. Widoczne: uszkodzenia na cokole 

spowodowane nadmiernym zawilgoceniem, studzienki przyokienne okien piwnicznych, opaska żwirowa 
przy ścianie, pas trawnika, żwir i płyty betonowe na chodniku, tereny zielone na dziedzińcu. 

Ściana 

północna 
Ściana 

wschodnia 
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północna 
Fot.8. Widok zachodniej i fragmentu północnej ściany wirydarza. Widoczne: uszkodzenia na cokole 

spowodowane nadmiernym zawilgoceniem, studzienki przyokienne okien piwnicznych, opaska żwirowa 
przy ścianie, pas trawnika, żwir i płyty betonowe na chodniku, tereny zielone na dziedzińcu. 

 

 
Fot.9. Widok wschodniej i fragmentu północnej ściany wirydarza. Widoczne: uszkodzenia na cokole 

spowodowane nadmiernym zawilgoceniem, obniżenie terenu przy wschodniej ścianie, opaska żwirowa 
przy ścianie, tereny zielone na dziedzińcu. 

Ściana 

północna 
Ściana  

zachodnia 

 

Ściana  

wschodnia 
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Fot.10. Ogólny widok dziedzińca wewnętrznego (wirydarza klasztornego). 

 
Fot.11. Widok południowej i fragmentu zachodniej ściany wirydarza. Widoczne: uszkodzenia na cokole 
spowodowane nadmiernym zawilgoceniem, obniżenie terenu przy południowej ścianie, opaska żwirowa 

przy ścianie, tereny zielone na dziedzińcu. 
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Fot.12. Sala Św. Jadwigi. Widok odkrywki na ościeżu okna zachodniego. Pod tynkiem znajduje się 

izolacja przeciwwilgociowa z papy ryflowanej smołowanej. 

 
Fot.13. Jak fot.12, ale w zbliżeniu. 
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Fot.14, 15. Sala Św. Jadwigi. Widok pomiaru wysokości do której sięga izolacja z papy smołowej (ok. 2 m ponad 

poziomem posadzki).  

 
 
 
 

 
/. 

Fot.16 

Widok uszkodzeń 

spowodowanych nadmiernym 

zawilgoceniem na filarze 

międzyokiennym ściany 

zachodniej wirydarza. 
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Fot.18. Widok uszkodzonego tynku i muru w filarze międzyokiennym w ścianie południowej wirydarza. 

 

Fot.17 

Sala Św. Marii. Na powierzchni 

wewnętrznej ścian wykonana jest 

okładzina ceramiczna. 
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Fot.19. Przykładowy widok pomiaru wilgotności muru za pomocą miernika Trotec 660. 

 
 

 
 

Fot.20. 

Przyziemie w skrzydle 

zachodnim. Widok uszkodzeń na 

ścianie wewnętrznej klatki 

schodowej z wejściem od strony 

zachodniej. 
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Fot.21. Przyziemie. Widok uszkodzeń ścian przy drzwiach wejściowych od strony zachodniej. 

 

 
Fot.22.Przyziemie. Przykładowy widok uszkodzeń tynku wewnętrznego. 
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Fot.23.Przyziemie. Przykładowy widok uszkodzeń tynku na ścianie wewnętrznej. 

 
. 

 
Fot.24. Przyziemie. Przykładowy widok uszkodzeń tynku wewnętrznego w wyniku nadmiernego 

zawilgocenia ścian. 
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Fot.25. Widok odkrywki podłogi na korytarzu. W podłodze nie ma izolacji przeciwwilgociowej. Pomiar 
zawilgocenia podkładu wykazuje, że podkład nie jest mocno zawilgocony. 
 
 



180

250

180

250

180

250

180

250

180

250

1
0
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
5

2
0
0

1
3
4

2
0
3

180

240

180

240

1
0
0

1
9
9

180

250

180

240

30m3/h

3
0

m
3

/
h

50m3/h

3
0

m
3

/
h

1
2

0
m

3
/
h

30m3/h

30m3/h

30m3/h

30m3/h

30m3/h

4xN

2xN2xN

1
4

0
 
M

3
/
H

7
0

 
M

3
/
H

7
0

 
M

3
/
H

2
0

 
M

3
/
H

2
0

 
M

3
/
H

2
0

 
M

3
/
H

2
0

x
2

0

2
0

 
M

3
/
H

p
r
z
e

w
ó

d
 
w

e
n

.
O

1
6

0

m
m

,
n

a
 
t
r
y
c
h

u
,
 
w

e
n

t
y
l
a

t
o

r

+
 
t
ł
u

m
i
k

20 M3/H

180

210

1

2

6

5

7

14 15
12

13

16

8

17

9

20

11

18

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12
11

13

14

15

16

17

18

19

20

22

21

23

2425

26

27

36

50

51

52

31

20

33

32

37

40

39

38

41

42

49

47

46

48

44 43

45

34

35

53

5455

59

58

57

56

MIEJSCA WYKONANIA FOTOGRAFII

MIEJSCA POMIARU WILGOTNOŚCI

LEGENDA
Rys. 1
Rzut parteru z zaznaczonymi
miejscami wykonania fotografii
oraz miejscami pomiarów
wilgotności

Adam
Tekst maszynowy
Rys.1
Rzut parteru z zaznaczeniem miejsc badania wilgotności i wykonywania fotografii.

Adam
Tekst maszynowy


Adam
Notatka
Rys.1.
Rzut parteru z zaznaczeniem miejsc wykonania fotografii i miejsc pomiaru wilgotności

Adam
Prostokąt



Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now





