
JERZY HOŁA, ZYGMUNT MATKOWSKI, KRZYSZTOF SCHABOWICZ∗ 

TOMOGRAFIA IMPEDANCYJNA W BADANIACH 
ZAWILGOCONYCH MURÓW CEGLANYCH 

 
 

IMPEDANCE TOMOGRAPHIC METHOD  
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S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule przedstawiono nieniszczące metody badania wilgotności materia-
łów budowlanych, metodykę badań wilgotności masowej oraz podano podstawy, nowej, 
tomograficznej metody badania wilgotności murów, opracowywanej obecnie w Instytucie 
Budownictwa Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Instytutem Elektrotechniki 
w Warszawie. Prace te prowadzone są w ramach projektu 4T07E04529. 
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A b s t r a c t  

A classification of nondestructive methods of investigating damp in building materials, 
the mass moisture testing methodology and the assumptions of a new tomographic met-
hod of assessing the dampness of masonry, under development in Wrocław University of 
Technology’s Institute of Building Engineering and Instytut Elektrotechniki w Warsza-
wie, are presented in this paper. The research has been carried out as a part of Ministry of 
National Education research project no. 4T07E 045 29. 
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1. Wstęp 
 
Badania stopnia zawilgocenia murów ceglanych stanowią bardzo ważny element oceny 

stanu technicznego wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, w tym zwłaszcza budynków 
mieszkalnych i budynków zabytkowych. W obiektach tych ściany murowane z cegły są za-
zwyczaj bardzo zawilgocone i zasolone ze względu na brak izolacji przeciwwilgociowych, któ-
rych dawniej nie wykonywano [1, 5]. W wyniku nadmiernego zawilgocenia następuje destruk-
cja murów oraz wykonanych na nich cennych elementów zdobniczych, np. fresków, sztukate-
rii, malowideł, okładzin. Aby powstrzymać postępujący proces destrukcji wilgotnościowej, 
niezbędne jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych. 
Przy wyborze zarówno odpowiednich metod wykonywania izolacji wtórnych, jak i materiałów 
mogących być do tego celu użytych, niezbędna jest znajomość stopnia zawilgocenia murów 
i rozkładu wilgotności na grubości i wysokości ścian. 

 
 
2. Metody badania zawilgocenia murów ceglanych stosowane aktualnie w Polsce [5] 
 
Aktualnie w Polsce badania wilgotności murów przeprowadza się, stosując metodę trady-

cyjną suszarkowo-wagową oraz metody nieniszczące. Metoda suszarkowo-wagowa uważana 
jest za podstawową, ale jest to metoda niszcząca, wymagająca pobrania próbek z muru. 
W trakcie pobierania próbek należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie wysuszyć próbki cie-
płem powstałym w trakcie wiercenia. Dlatego też najczęściej używa się wiertarek udarowych 
wolnoobrotowych. Pobrane próbki zamyka się w szczelnych pojemnikach i dostarcza do labo-
ratorium. W warunkach laboratoryjnych określa się masę próbek w stanie zawilgoconym oraz 
masę próbek po wysuszeniu w temperaturze 105°C do stałego ciężaru. Wilgotność masową 
(oznaczaną jako Um) określa się ze wzoru 
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gdzie: 
mw – masa próbki zawilgoconej [g], 
ms – masa próbki suchej [g]. 

Wilgotność masowa jest podstawowym parametrem charakteryzującym zawilgocenie materiału.  
W Polsce stosowanych jest też wiele metod pozwalających określić wilgotność w sposób 

nieniszczący. Ogólny podział metod najczęściej stosowanych przedstawiono w tablicy 1. 
W praktyce zwykle stosowane są metody: CM, elektrooporowa i dielektryczna. Rzadziej 

stosuje się do badań „in situ” metodę termowizyjną, mikrofalową i neutronową. 
Najczęściej stosowane mierniki wymagają skalowania, bowiem zależności korelacyjne 

między wskazaniem miernika a wilgotnością masową zależą od wielu innych własności mate-
riału, np. składu chemicznego, porowatości, struktury porowatości, rodzaju, stężenia soli. 

Z doświadczeń autorów wynika, że najbardziej wiarygodne wyniki daje tradycyjna metoda 
suszarkowo-wagowa. Jednak w metodzie tej szczególną uwagę należy przykładać do sposobu 
pobrania próbek. Nie powinno pobierać się zwiercin uzyskiwanych w trakcie wykonywania 
otworów wiertarką udarowo-obrotową, ponieważ w czasie wiercenia końcówka wiertła na-
grzewa się i następuje proces odparownia wody. Spadek wilgotności masowej z tego powodu 
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(wg badań autorów) może dochodzić do 0,5–1,5% i uzależniony jest on od zawartości wody 
w próbce, szybkości wiercenia i liczby obrotów wiertarki.  

T a b l i c a  1 

Podział metod do określania wilgotności 

Grupa metod Nazwa metody Mierzony parametr 
metoda papierków 
wskaźnikowych 

zmiana zabarwienia papierka pod wpływem 
zawilgocenia materiału 

Metody chemiczne 

metoda karbidowa (znana 
pod nazwą CM) 

ciśnienie acetylenu (powstałego w wyniku reakcji 
karbidu z wodą) w pojemniku hermetycznym 

Metody fizyczne 
Metoda 
termograficzna metoda termowizyjna temperatura powierzchni elementu budowlanego 

metoda elektrooporowa zmiana oporu elektrycznego materiału w wyniku 
zmiany zawilgocenia 

metoda dielektryczna zmiana stałej dielektrycznej materiału w wyniku 
zmiany zawilgocenia Metody elektryczne 

metoda mikrofalowa tłumienie mikrofal przechodzących przez 
zawilgocony materiał 

metoda neutronowa ilość neutronów spowolnionych w wyniku zderzeń 
z atomami wodoru Metody jądrowe metoda prześwietlania 

promieniowaniem γ 
zmiana natężenia promieniowania γ po przejściu 
przez badany materiał 

 
Określanie zawilgocenia materiałów za pomocą urządzenia zwanego wagosuszarką jest tak 

samo dokładne jak w tradycyjnej metodzie suszarkowo-wagowej. Przewaga wagosuszarki 
polega na tym, że nie musimy próbek dostarczać do laboratorium, gdyż proces suszenia nastę-
puje w samym urządzeniu. Proces ten trwa kilka lub kilkanaście minut i po tym czasie otrzy-
mujemy ostateczny wynik pomiaru. Wykonując pomiary tym urządzeniem, należy pamiętać 
o nastawieniu odpowiedniej temperatury suszenia (ok. 105°C) i o sprecyzowaniu, czy wilgot-
ność ma być odniesiona do masy materiału wysuszonego czy zawilgoconego. Niektóre urzą-
dzenia zaprogramowane są tylko na określanie wilgotności w stosunku do masy próbki zawil-
goconej i przestawienie ich wymaga przeprogramowania przez producenta. 

W krajach zachodnich szeroko stosowana jest metoda karbidowa, znana też pod nazwą 
metody CM. Polega ona na pobraniu próbki badanego materiału i umieszczeniu jej w herme-
tycznym pojemniku zaopatrzonym w manometr wraz z fiolką zawierającą ściśle określoną 
ilość węglika wapnia (karbidu). Po szczelnym zamknięciu pojemnikiem należy silnie potrzą-
snąć. Następuję zbicie fiolki i woda zawarta w badanym materiale reaguje z karbidem. W wy-
niku tej reakcji powstaje acetylen, który wytwarza odpowiednie ciśnienie w pojemniku. Im 
większa zawartość wody w próbce, tym ciśnienie wewnątrz pojemnika jest większe. Odczytu-
jąc na manometrze wartość tego ciśnienia, z odpowiednich tablic możemy określić wilgotność 
materiału. Metoda ta jest w miarę dokładna, ale w zastosowaniach stosunkowo droga, ze 
względu na duży koszt fiolek z karbidem. 

W niektórych przypadkach wyniki z tej metody odbiegają jednak od wyników uzyskanych 
metodą suszarkowo-wagową. Z doświadczeń autorów oraz danych literaturowych [1, 5] wy-
nika, że w przypadku małego zawilgocenia próbek ceglanych rezultaty uzyskiwane metodą 
karbidową są zbyt niskie (tabl. 2). 
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T a b l i c a  2 

Porównanie wyników badań wilgotności otrzymanych metodą suszarkowo-wagową 
i karbidową (CM) 

Rodzaj 
materiału 

Metoda 
pomiaru Wilgotność masowa u [%] Uwagi 

Cegła suszarkowo- 
-wagowa 0,9 1,5 2,1 2,6 3,0 wg badań 

autorów 

 karbidowa 
(CM) 0,2 0,7 1,5 1,9 2,2  

Zaprawa 
cementowa 

suszarkowo- 
-wagowa 1,8 2,7 3,5 4,6 7,8 wg [1] 

 karbidowa 
(CM) 0,6 1,5 2,3 3,1 5,6  

Zaprawa 
wapienna 

suszarkowo- 
-wagowa 0,6 2,0 3,3 4,5  wg [1] 

 karbidowa 
(CM) 0,6 2,0 3,3 4,5   

 
Stosując metody nieniszczące, np. mierniki elektryczne (elektrooporowe, dielektryczne), 

należy pamiętać, że ich dokładność jest mniejsza niż dokładność metod wymienionych wyżej, 
a wyniki pomiaru uzależnione są też od innych cech badanego materiału (np. rodzaju i stężenia 
soli). Można zwiększyć dokładność pomiarów tych urządzeń, posługując się wyznaczonymi 
wcześniej krzywymi skalowania. Można wówczas dobrać odpowiednią krzywą skalowania dla 
danego miernika i materiału z grupy tzw. hipotetycznych krzywych skalowania. W tym celu 
należy w kilku miejscach pomiarowych (w co najmniej sześciu) określić wskazanie miernika 
i pobrać próbkę do określenia wilgotności metodą suszarkowo-wagową. Mając do dyspozyzji 
sześć par wyników (X – wskazanie miernika, Um – wilgotność masowa określona metodą su-
szarkowo-wagową) można postawić hipotezę, że dana krzywa jest reprezentatywna dla danego 
miernika i materiału, a natomiast należy ją zweryfikować. Przyjmuje się, że hipoteza będzie zwe-
ryfikowana pozytywnie, jeśli wartość średniego względnego odchylenia kwadratowego νk ≤ 12,0%. 

Wartość νk oblicza się ze wzoru 
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gdzie: 
n – liczba pobranych z obiektu próbek, 
Um – wilgotność masowa próbek określona metodą suszarkowo-wagową, 
Umh – wilgotność masowa próbek obliczona z założonej krzywej skalowania. 

Jeśli ten warunek jest spełniony, można krzywą skalowania zastosować do określenia wil-
gotności na podstawie wskazania danego miernika. Ewentualnie można skorygować odczytaną 
miernikiem wilgotność, mnożąc tę wartość przez współczynnik korygujący c, obliczony ze 
wzoru 

 
hu

uc =  
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gdzie: 
u  – średnia arytmetyczna wilgotności próbek pobranych z obiektu (określonych me-

todą suszarkowo-wagową), 
hu  – średnia arytmetyczna wilgotności określonych miernikiem. 

W przypadku mierników, które mają wskazanie podane bezpośrednio w procentach wilgot-
ności masowej, można to wskazanie traktować jako wielkość niezależną X i dalej postępować 
zgodnie z wyżej opisaną procedurą. Przedstawiona powyżej metodyka znacznie zwiększa do-
kładność pomiarów, a uzyskane wyniki czyni bardziej wiarygodnymi. 

Dotychczas omówione metody pozwalają na punktowy pomiar wilgotności w murze. 
 
 

3. Metoda tomografii impedancyjnej badania rozkładu zawilgocenia w murach ceglanych 
 
W ostatnim okresie Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej wspólnie z Instytu-

tem Elektrotechniki w Warszawie opracowują nową tomograficzną metodę oceny stopnia 
zawilgocenia murów ceglanych w obiektach budowlanych, która w swoim założeniu ma 
umożliwić uzyskanie przestrzennego rozkładu wilgotności w murze. Metoda jest aplikacją 
ogólnego algorytmu tomografii impedancyjnej do tworzenia obrazu 3D [2, 3, 4, 6]. Wykorzy-
stuje ona zależności rozkładu konduktywności i zawilgocenia materiału przy znanej i określo-
nej strukturze wewnętrznej badanego elementu. Mur ceglany, jako element przestrzenny 
o nieznanych parametrach, poddawany jest badaniom przez system pomiarowy, którego czuj-
niki umieszczone są na brzegach elementu (na powierzchniach ściany). Informacja o rozkła-
dzie uzyskiwana jest przez wielokrotny pomiar potencjałów na powierzchni obiektu przy 
zmiennym położeniu elektrod pobudzających. Celem metody jest uzyskanie obrazu przestrzen-
nego rozkładu wilgotności w elementach murowych na podstawie pomiarów elektrycznych 
własności materiału. 

Na rycinie 1 pokazano poglądowo obiekt badany oraz przepływ prądu między elektrodami 
dla wybranego kąta projekcji. Obszary ciemniejsze obiektu oznaczają większą przewodność.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1. Przepływ prądu przez obiekt 
o niejednorodnej przewodności [2] 

Fig. 1. The figure shows the passage 
of the current through a structure of 

inhomogeneous conductivity [2] 
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Gęstość prądu jest większa w tych częściach obiektu, które wykazują większą przewod-
ność. Rozkład potencjałów na powierzchni elementu zależy od rozkładu przewodności we-
wnątrz obiektu. Pomiary potencjałów powierzchniowych wykonuje się dla różnych kątów 
projekcji i w ten sposób uzyskuje się niezbędną liczbę informacji dla wyznaczenia przybliżo-
nego rozkładu przewodności wnętrza obiektu. Algorytm numeryczny wyznaczania rozkładu 
3D ze względu na złożoność obliczeniową wymaga dużej mocy oraz szybkiego procesora.  

Na rycinie 2 zaprezentowano model obiektu używany do badań laboratoryjnych. 
 

 
Ryc. 2. Model obiektu 

Fig. 2. The model of the structure 
 

W celu przeprowadzenia pomiarów zbudowano stanowisko badawcze w Akredytowanym 
Laboratorium Badawczym Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej (ryc. 3). Wyko-
nano zestaw murów ceglanych, na których prowadzone są badania. System akwizycji danych 
pomiarowych został wykonany jako niezależne urządzenie. Zastosowano specjalistyczny 
sprzęt komputerowy przeznaczony do pracy w warunkach przemysłowych. 

 

  
Ryc. 3. Stanowisko laboratoryjne w Akredytowanym Laboratorium Badawczym Instytutu Budownictwa 

Politechniki Wrocławskiej 

Fig. 3. The laboratory test stand with the measuring devices in Akredytowanym Laboratorium Badaw-
czym Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 
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Ryc. 4. Widok powierzchni czołowej murku kontrolnego z widocznymi elektrodami do wyznaczania 

wilgotności metodą tomografii impedancyjnej (4), poziomem zawilgocenia (5) oraz otworami,  
z których pobrano próbki do oznaczenia wilgotności metodą suszarkowo-wagową (1–3) 

Fig. 4. The view of the frontal surface of the test wall with visible electrodes for determining weight 
moistrure content using impedance tomographic method (4), the range of dampness level (5)  

and the bore-holes, from which samples were collected for determining weight moisture  
content using drying-weighing method (1–3) 
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Ryc. 5. Przekrój poprzeczny muru z zaznaczonymi powierzchniami o jednakowej wilgotności: a) rozkład 

teoretyczny [2], b) przykładowe rozkłady wilgotności masowej na grubości murku próbnego:  
1 – na wysokości 3 warstwy cegieł (odwiert nr 1 na ryc. 4), 2 – na wysokości 8 warstwy cegieł  

(odwiert nr 2 na ryc. 4), 3 – na wysokości 11 warstwy (odwiert nr 3 na ryc. 4) 

Fig. 5. The cross-section of the wall with the marked areas of the same weight moisture content:  
a) a theoretical distribution [2], b) examples of weight moisture content distribution across  
the thickness of the test wall: 1 – at the height of 3 layers of brick (bore-hole nr 1 in Fig. 4),  
2 – at the height of 8 layers of brick (bore-hole nr 2 in Fig. 4), 3-at the height of 11 layers  

of brick (bore-hole nr 3 in Fig. 4) 
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Na rycinie 4 przedstawiono widok powierzchni czołowej murku kontrolnego z zamontowa-
nymi elektrodami do wyznaczania wilgotności metodą tomografii impedancyjnej i widocznym 
poziomem zawilgocenia oraz otworami, z których pobrano próbki do oznaczenia wilgotności 
metodą suszarkowo-wagową. 

Na rycinie 5a zamieszczono teoretyczny rozkład wilgotności w przekroju poprzecznym 
muru na grubości elementu, natomiast na ryc. 5b rzeczywiste rozkłady wilgotności masowej na 
grubości muru uzyskane metodą suszarkowo-wagową dla trzech wysokości (3, 8, 11 warstwa 
cegieł). 

Na rycinie 6 przedstawiono przykładowy sygnał z próbkowania otrzymany z zastosowa-
niem metody tomograficznej [2]. 

 

 
 
 

Ryc. 6. Przykładowy sygnał z próbkowania otrzymany z zastosowaniem metody tomograficznej 

Fig. 6. The signals sampled on one side of the wall using the impedance tomography method 
 
 

4. Podsumowanie 
 
Zabezpieczenie wodochronne starych, najczęściej zabytkowych obiektów murowanych 

z cegły jest problemem podstawowym, bardzo ważnym z technicznego punktu widzenia, 
z jakim stykają się inwestorzy, projektanci i wykonawcy podczas remontów tych obiektów. 
Dlatego też przed przystąpieniem do wykonania odpowiedniego zabezpieczenia należy do-
kładnie poznać aktualny stan zawilgocenia ścian budynku. Do tego celu mogą być przydatne: 
tradycyjna metoda suszarkowo-wagowa, wagosuszarka lub mierniki nieniszczące.  

Stosując metody nieniszczące, należy pamiętać o doborze odpowiedniej krzywej skalowa-
nia zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2. Dużą nadzieję budzi aktualnie opracowywana 
metoda tomografii impedancyjnej, która pozwoli na uzyskanie przestrzennego rozkładu wil-
gotności w murze. 

Dotychczasowe wyniki prac [2, 4] dają nadzieję na stworzenie nieniszczącej tomograficz-
nej metody badania zawilgocenia ścian murowanych w obiektach budowlanych. Byłaby to 
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pierwsza metoda pozwalająca na otrzymanie trójwymiarowego obrazu, który może być archi-
wizowany i porównywany z kolejnymi, uzyskiwanymi w dowolnym czasie wynikami badań. 
Metoda ta może być bardzo przydatna w praktyce inżynierskiej do kontroli jakości i skutecz-
ności działania wykonanych zabezpieczeń przeciwwilgociowych, a także skuteczności działa-
nia i oceny efektywności metod przyspieszonego osuszania szczególnie grubych murów, po 
wykonaniu zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian obiektu. W systemie badań tomograficz-
nych występuje rozdzielenie w czasie i przestrzeni faz przetwarzania danych pomiarowych. 
Dzięki temu uzyskuje się możliwość redukcji ceny przenośnych urządzeń pomiarowych 
i znacznego przyśpieszenia obliczeń. 
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