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Streszczenie: Ważnym problemem w budownictwie jest izo-

lacja przeciwwodna poziomych betonowych elementów kon-
strukcyjnych takich jak: tarasy, balkony, loggie itp. Dotychczas 
hydroizolację tych konstrukcji wykonuje się przy użyciu prze-
pon przeciwwilgociowych (papa, folia lub materiały błonotwór-

cze) układanych na powierzchni betonu. W warunkach rzeczy-
wistych warstwy izolacyjne wprowadza się po okresie dojrze-
wania betonu (co najmniej po 28 dniach). 
W referacie przedstawiony zostanie nowy sposób izolacji za po-
mocą wielofunkcyjnego kompozytu włókninowego o włas-
nościach barierowych. 

Słowa kluczowe: kompozyt barierowy, włóknina, drenaż, 

dojrzewanie betonu, izolacja przeciwwodna 

1. WPROWADZENIE 

W ostatnich latach zmianie uległ wizerunek architek-

toniczny nowobudowanych obiektów. Dostrzega się za-

awansowane formy architektoniczne z dużą liczbą otwar-
tej przestrzeni jak również z wieloma tarasami, balkonami 

i loggiami. Tego rodzaju rozwiązania architektoniczne 

mają spowodować lepsze wykorzystanie budynku oraz 

lepsze wrażenie i samopoczucie ludzi w nowych budyn-

kach. W takich budynkach, zwłaszcza elementy architek-

toniczne zewnętrzne (tarasy, balkony etc.) narażone są na 

działanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych.  

Wykonanie prawidłowej hydroizolacji (izolacji przeciw-

wodnej), nie tylko fundamentów, ale także zewnętrznych 

elementów architektonicznych narażonych na działanie 

atmosfery i opadów jest ważnym etapem prac budowla-
nych. Ten etap prac jest limitowany uzyskaniem odpo-

wiedniej wytrzymałości betonu konstrukcyjnego, który po 

tym czasie umożliwi wykonanie skutecznej hydroizolacji. 

Woda bierze zawsze pośredni lub bezpośredni udział we 

wszystkich procesach korozji betonu. Z jednej strony jest 

ona niezbędna w betonie do jego egzotermicznego wiąza-

nia, z drugiej – jest czynnikiem transportującym więk-

szość agresywnych w odniesieniu do betonu substancji, 

jak chlorki i siarczany. Ochrona budynków oznacza zatem 

w pierwszym rzędzie ochronę zewnętrznych elementów 

konstrukcyjnych przed wnikaniem wilgoci.  
Każdy taras i balkon powinien posiadać minimalny spa-

dek na zewnątrz, aby w naturalny sposób umożliwić od-

prowadzenie wody z jego powierzchni. Zapobiegnie to 

tworzeniu się zastoin wody, która zamarzając, może 

zniszczyć nie tylko jego nawierzchnię, ale także głębiej 

położone warstwy. Zazwyczaj ma on 1,5-2-procentowy 

spadek [2,3]. Z reguły budowę tarasu wykonuje się pod-

czas wznoszenia domu, a jego konstrukcja uwzględniona 

jest w projekcie budowlanym. Prawidłowe wykonanie 

nachylenia zewnętrznego betonu konstrukcyjnego przy-

czynia się do jego pełnego zabezpieczenia przeciwwod-
nego.  

Kolejny etap prac na zewnętrznych elementach budynku 

związany z jego hydroizolacją można rozpocząć dopiero 

po całkowitym związaniu betonu konstrukcyjnego. Proces 

tego wiązania i dojrzewania trwa co najmniej 28 dni. Pra-

ce należy rozpocząć od przygotowania (gruntowania) 

powierzchni betonu poprzez oczyszczanie i zagruntowa-

nie podłoża preparatami, które je wzmacniają, zwiększają 

przyczepność, tworzą warstwę kontaktową i stabilizują 

jego chłonność [7]. Do nich należą preparaty bitumiczne 

(asfaltowe, smołowe lub asfaltowo-smołowe) oraz prepa-

raty żywicowe na bazie żywic epoksydowych lub siliko-
nowych. 
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Po wykonaniu gruntowania kładzie się warstwę izolacyj-

ną przeciwwodną, najczęściej składającą się z dwóch 

warstw papy podkładowej na lepiku. Lepszym rozwiąza-

niem jest zastąpienie wierzchniej warstwy papy – folią 

wytłaczaną (tzw. kubełkową), wówczas dzięki przetło-

czeniom między warstwami izolacyjnymi tworzy się wol-

na przestrzeń umożliwiająca wentylację i swobodny od-

pływ wody w razie wystąpienia przypadkowej nieszczel-

ności. W ostatnim czasie ogólnie powszechne stało się 
wykorzystanie izolacji z materiałów bezspoinowych na-

kładanych pacą lub pędzlem. Dopiero na taką izolację 

przeciwwodną kładzie się wylewkę cementową (4÷5 cm 

grubości) wzmacnianą siatką przeciwskurczową. 

Po okresie sezonowania wylewki (ok. trzy tygodnie) jej 

powierzchnię pokrywa się powłoką uszczelniającą. Ca-

łość konstrukcji jest wówczas gotowa do podjęcia prac 

wykończeniowych. 

2. NOWA METODA HYDROIZOLACJI  
OPRACOWANYM KOMPOZYTEM  
WŁÓKNINOWYM 

W wyniku współpracy specjalistów Instytutu Technologii 

Eksplatacji-Państwowego Instytutu Badawczego, Zakład 

Technik Włókienniczych w Łodzi i Katedry Fizyki Bu-

dowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej, 

powstała koncepcja zastąpienia dotychczasowych techno-

logii izolacji przeciwwodnej zewnętrznych konstrukcji 

betonowych, specjalnie opracowanym do tego celu włók-

ninowym kompozytem barierowym o wymaganych przez 

proces dojrzewania betonu własnościach. 

Dzisiejsze technologie włókiennicze pozwalają kształto-

wać dowolne oryginalne struktury włókniste o różnych 
przeznaczeniach. Zatem mogą to być struktury o własno-

ściach np: filtracyjnych, barierowych, hydrofilnych, hy-

drofobowych, sprężystych etc [1]. 

Na podstawie naukowego i eksperymentalnego poznania 

procesu dojrzewania betonów, opracowany został barie-

rowy wielofunkcyjny kompozyt włókninowy do prze-

ciwwodnej izolacji poziomych konstrukcji betonowych. 

Kompozyt łączy w swoim działaniu funkcje drenażu oraz 

izolacji przeciwwodnej z możliwością realizacji wymaga-

nego procesu dojrzewania betonu po jego zastosowaniu, 

co pozwala na zintensyfikowanie prowadzonych prac 

budowlanych. 
Kompozyt włókninowy zawiera termicznie skonsolido-

wane ze sobą trzy warstwy (rys.1a). Warstwa górna speł-

nia funkcję ochronną przed uszkodzeniem warstwy barie-

rowej podczas układania kompozytu na betonie konstruk-

cyjnym. Warstwę środkową stanowi termoplastyczna 

folia polietylenowa, która po skonsolidowaniu jej z war-

stwami górną i dolną zapewnia całkowitą hydroizolacyj-

ność kompozytu. Warstwę dolną kompozytu stanowi ge-

owłóknina o dobrych własnościach drenażowych uzyski-

wanych poprzez nadanie jej wysokiej sprężystości i od-

powiedniej porowatości. Zadaniem tej warstwy jest od-

prowadzenie ewentualnego nadmiaru wody, która nie 

została związana z cementem oraz stworzenie warunków 

wodnych na powierzchni betonu konstrukcyjnego podob-

nych jak dla betonu pielęgnowanego w okresie jego doj-

rzewania. Rysunek 1 przedstawia strukturę kompozytu 

oraz jego umiejscowienie w konstrukcji budowlanej. 

 

Rys. 1. Struktura hydroiozolacji kompozytowej (a) wraz z jej 

umiejscowieniem w konstrukcji betonowej (b) 
Fig. 1. Structure of the composite waterproofing (a) and its lo-

cation in the concrete construction (b). 

Dotychczas stosowane w praktyce warstwy hydroizola-
cyjne poziomych konstrukcji betonowych nakładane są na 

beton konstrukcyjny po zakończeniu procesu jego doj-

rzewania to jest co najmniej po czterech tygodniach. 

W warunkach budowy taka sytuacja nie jest korzystna 
i racjonalna. Opracowana hydroizolacja oparta na nowym 

materiale, jakim jest barierowy kompozyt włókninowy 

może być realizowana na betonie konstrukcyjnym po 

okresie 24 do 48 godzin od momentu jego wylania. Okres 

ten jest potrzebny do osiągnięcia przez beton konstruk-

cyjny niezbędnej wytrzymałości, która zabezpieczy go 

przed uszkodzeniem podczas rozkładania kompozytu na 

powierzchni betonu. Po takim rozłożeniu kompozytu, 

jako warstwy przeciwwodnej na beton konstrukcyjny 

można bez żadnej zwłoki czasowej wykonać wylewkę. 

Przedstawiona metoda hydroizolacji pozwala na radykal-
ne skrócenie prac budowlanych o co najmniej 3 do 4 ty-

godni. Jest to bardzo ważny element procesu inwestycyj-

nego. Przedstawione rozwiązanie ma charakter innowa-

cyjny i oryginalny, a brak doniesień literaturowych na ten 

temat podnosi dodatkowo rangę i walor takiego przedsię-

wzięcia. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że za-

proponowana technologia jest całkowicie ekologiczna, 

gdyż eliminuje stosowanie pap, materiałów bitumicznych 

oraz rozpuszczalników ujemnie wpływających na środo-

wisko. Sposób hydroizolacji z użyciem opracowanego 

kompozytu barierowego został zgłoszony do ochrony 

w UP RP. 
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3. PRZEPROWADZENIE BADAŃ EKSPERY-
MENTALNYCH 

W celu eksperymentalnego potwierdzenia właściwości 
barierowego kompozytu włókninowego zbudowano sta-
nowisko do wylewania elementów doświadczalnych w 
postaci dwóch form szalunkowych o wymiarach 
1200x600x200 mm każda. Ścianki formy oraz podłoga 
zostały wewnątrz wyłożone styropianem budowlanym o 
grubości 20 mm i warstwą folii budowlanej. Zastosowany 
styropian spełnia funkcję izolacji termicznej, która ogra-
nicza wpływ temperatury otoczenia na procesy zachodzą-
ce podczas dojrzewania betonu. Folia budowlana nato-
miast zatrzymuje wodę zarobową w formie. W ściankach 
bocznych form (rys. 2) zainstalowano sondy pomiarowe, 
za pomocą których mierzono on line i rejestrowano zmia-
ny wilgotności i temperatury zachodzące w warstwie be-
tonu konstrukcyjnego podczas procesu jego dojrzewania. 
Użyte instrumentarium pomiarowo-rejestrujące stanowią 
sondy typu FP/mts oraz rejestrator wielokanałowy typu 
TDR/MUX/mpts produkcji Instytutu Agrotechniki PAN 
w Lublinie. Przedstawiony element badawczy zbliżony 
jest do elementów wykonywanych w warunkach rzeczy-
wistych. 

a)         b) 

 

Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego do wylewania betonów 
z zaznaczonymi sondami pomiarowymi. 

Fig. 2. Scheme of the test stand with positions of measure 
probes. 

Badania prowadzono równolegle w trzech komorach, 
w których wylano tą samą masę betonową przygotowaną 
według wcześniej ustalonej receptury, przebadanej w la-
boratorium Katedry Fizyki Budowli i materiałów Budow-
lanych Politechniki Łódzkiej. Przyjęto recepturę dla beto-
nu B25. 

Na rys. 2 forma a) zawiera wylany beton konstrukcyjny 
(grubość 100 mm), na którym rozłożono barierowy kom-
pozyt włókninowy, a na nim po kilku godzinach wykona-
no warstwę wylewki (grubość ok. 4 cm). Forma b) została 
podzielona na dwa przedziały, które wypełniono tym sa-
mym betonem, przy czym jeden z nich poddany był pie-
lęgnacji w całym 28 dniowym okresie dojrzewania, zaś 
drugi nie podlegał pielęgnacji. 

 

Rys. 3. Opomiarowane stanowisko badawcze. 
Fig. 3. The test stand with measurement apparatus. 

Rys. 3 przedstawia opomiarowane stanowisko badawcze, 
zaś rys. 4 wyniki z każdego z sześciu punktów pomiaro-
wych zmian wilgotności zachodzących w betonie kon-
strukcyjnym z zastosowaną hydroizolacją kompozytową. 

 

Rys. 4. Wilgotność betonu w funkcji czasu z pomiarów wyko-
nanych w punktach pomiarowych (patrz rys. 2). 

Fig. 4. Humidity of the concrete as a function of time from 
measurements performed by means of 6 probes (see 
Fig.2). 

Na rys. 5 przedstawiono charakterystyki wilgotności 
w funkcji czasu dla betonów w obydwu formach. 
Otrzymane wyniki badania zmian wilgotności, jakie za-
chodzą w betonie poddanym pielęgnacji (krzywa 1) 
i w betonie nie poddanym pielęgnacji (krzywa 3) przed-
stawia wykres (rys. 5) w postaci wartości uśrednionych 
zebranych ze wszystkich punktów pomiarowych umiesz-
czonych w badanych betonach. Spadek wilgotności beto-
nu pielęgnowanego uzupełniano okresowo wodą poprzez 



Wojtysiak J., Szafran K.,  Szer J., Wielofunkcyjny kompozyt włókninowy... 

 60 

odpowiednie polewanie jego powierzchni. Operacja ta 
zapewniała niezbędną ilość wody do procesu dojrzewa-
nia. Badania przeprowadzone dla betonu, który nie był 
pielęgnowany przebiegły w zupełnie inny sposób. Zaob-
serwowano widoczny spadek wilgotności betonu. Woda 
wprowadzona do takiego betonu w postaci wody zarobo-
wej w procesie osuszania jest z niego sukcesywnie odpa-
rowywana. Wpływa to niekorzystnie na proces dojrzewa-
nia betonu. W trakcie badań obserwowano również zmia-
ny zachodzące na powierzchniach pozostałych betonów. 
Zaobserwowano, że powierzchnia betonu nie pielęgno-
wanego uległa złuszczeniu oraz powstały mikro rysy na 
skutek skurczu betonu wynikającego z szybkiej utraty 
wody. Powierzchnia betonu pielęgnowanego była pozba-
wiona defektów.  

 

Rys. 5. Średnie wartości wilgotności dla formy „a” i „b” 
w funkcji czasu 1-wilgotność betonu pielęgnowanego; 2- 
wilgotność betonu badanego 3- wilgotność betonu nie-
pielęgnowanego 

Fig. 5. Mean figures of the humidity for moulds „a” and „b” as 
a function of time: 1-cured concret; 2-tested concrete 
with waterproof composite; 3-non-cured concrete. 

Zmiany wilgotności betonu hydroizolowanego bariero-
wym kompozytem włókninowym są podobne do charak-
teru zmian wilgotności, jakie zachodzą w betonie pielę-
gnowanym. Pomiary były rejestrowane z 6 punktów po-
miarowych umieszczonych w badanym betonie. Zebrane 
wyniki potwierdzają przyjęte założenia, że zmiana wil-
gotności betonu z zastosowanym barierowym kompozy-
tem włókninowym są zbieżne z przebiegiem zmian wil-
gotności w betonie pielęgnowanym. Warstwa drenażowa 
kompozytu stabilizuje warunki hydrologiczne na po-
wierzchni betonu i zabezpiecza przed dalszą migracją 
wody do warstwy wylewki. Otrzymane przebiegi przed-
stawiają sprzyjający zarówno procesowi dojrzewania, jak 
i procesowi osuszania powolny spadek wilgotności 
w badanym betonie. W miarę zmniejszania grubości 
kompozytu-wynikającego z kompromisu nacisku wylewki 
i sprężystości włókniny drenażowej-porowatość włókniny 
zmniejsza się, co korzystnie steruje procesem osuszania 
betonu. 
Po zdjęciu warstwy wylewki beton konstrukcyjny podda-
no oględzinom. Powierzchnia betonu była pozbawiona 
zarysowań i nie uległa złuszczeniu. Wygląd betonu był 
praktycznie ten sam, jak beton konstrukcyjny pielęgno-

wany. Potwierdza to poprawność postawionych założeń 
i funkcjonalność zastosowanego kompozytu, z tym że – 
jak można zauważyć na wykresie – wilgotność jest więk-
sza o ok. 10% w odniesieniu do betonu pielęgnowanego. 
Oznacza to, że proces dojrzewania wydłuża się. 

4. PODSUMOWANIE 

Zebrane wyniki potwierdzają przyjęte założenia, że zmia-
ny wilgotności betonu z zastosowanym barierowym kom-
pozytem włókninowym są zbieżne z przebiegiem zmian 
wilgotności w betonie pielęgnowanym. Warstwa drena-
żowa kompozytu stabilizuje warunki hydrologiczne na 
powierzchni betonu i zabezpiecza przed dalszą migracją 
wody do warstwy wylewki. 
Proces badawczy nad przedstawionym zagadnieniem jest 
nowy i ma charakter interdyscyplinarny z obszaru za-
awansowanych technologii włókienniczych i budowla-
nych. 
Wyjątkową zaletą opracowanej metody jest możliwość 
położenia wylewki na beton konstrukcyjny po kilkunastu 
godzinach – bez oczekiwania na zakończenie procesu 
dojrzewania. W ten sposób można skrócić okres wy-
kończenia poziomych elementów budowlanych narażo-
nych na opady atmosferyczne. 

MULTIFUNCTIONAL FIBREOUS WATERPRO  
OF COMPOSITE FOR INSULATION OF  
HORIZONTAL CONCRETE CONSTRUCTIONS 

A new method od waterproof insulation has been pre-sented. 
A special thermally consolidated fibreous com-posite with wa-
terproof barrier layer and isotopic nonwoven structure is de-
scribed. This new material stabilizes water evaporation in the 
process of the curing of concrete. Moreover, it drains the un-
bonded water away and protects concrete construction from 
damaging during bedding the composite. 

LITERATURA 

[1] Albrecht W., Fuchs H.: Nonwoven Fabrics. Wiley-
Vch, Weinheim 2003. 
[2] Francke B., Ścieślewski Z.: Zabezpieczenie wodo-

chronne pomieszczeń mokrych. ITB Warszawa 2005. 
[3] Francke B., Ścieślewski Z.: Izolacja przeciw-

wilgociowa i wodochronne części podziemnych budyn-

ków. ITB Warszawa 2005. 
[4] Francke B.: Wymagania użytkowe i kryteria oceny 

wyrobów o nasiąkliwości powyżej 7% wagowych, prze-

znaczonych do wykorzystania powłok hydro-izolacyjnych. 
Materiały Budowlane 7/2005. 
[5] Jankowski C., Rosłaniec E.: Tarasy nad gruntem - 

krok po kroku – Internet. 
[6] Jasiczak J.: Technologie budowlane II. W-wa 2003. 
[7] Linczowski Cz. Stelmaszczyk G.: Zabezpieczenia 

eksploatacyjne, remonty i modernizacje obiektów budo-

wlanych. Politechnika Świętokrzyska 2004. 




