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Zastosowanie technologii mikrofalowej w osuszaniu murów 

 

          Firma ISOSYSTEM proponuje Państwu profesjonalne usługi w zakresie osuszania budynków. 
Prace prowadzone są z wykorzystaniem technologii mikrofalowej – zestawu głowic mikrofalowych 
sterowanych elektronicznie oraz nowoczesnych, wysokowydajnych osuszaczy kondensacyjnych. Przed 
przystąpieniem do prac osuszeniowych wykonujemy ekspertyzy stopnia wilgotności i jej rozkładu w 
murach. Na podstawie uzyskanych wyników sporządzamy dokumentację pomiarów wilgotności 
murów oraz określamy wilgotność względną i temperaturę pomieszczeń. Pomiary przeprowadzamy 
urządzeniami niemieckiej firmy TROTEC oraz szwajcarskiej firmy DR. RADTKE CPM AG. Pomiary 
dokonywane są przez cały okres suszenia oraz na zakończenie prac. 

                 Proponowana przez nas technologia mikrofalowa w stosunku do innych metod jest 

wielokrotnie tańsza, bardziej skuteczna, głównie dzięki szybkiemu nagrzewaniu nie tylko na 

powierzchni, ale również głębszych warstw przegrody budowlanej. Technologia suszenia z 

wykorzystaniem fal mikrofalowych posiada wiele zalet, a do najważniejszych należy zaliczyć krótszy 

czas trwania procesu oraz znaczną oszczędność energii w porównaniu z tradycyjnymi metodami 

obróbki termicznej. Suszenie mikrofalowe polega na wykorzystaniu zjawiska zamiany energii pola 

elektromagnetycznego w obszarze promieniowania na energię cieplną w środowisku wilgotnym. Przy 

pomocy mikrofal możliwe jest suszenie murów o grubości dochodzącej do 2,5m.                                                  

     Do prac osuszeniowych stosujemy głowice mikrofalowe wyprodukowane przez najwiekszego 

polskiego producenta, gwarantujące wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.  

Technologia mikrofalowa pomimo jej wielu zalet jest na polskim rynku mało znana z uwagi na brak 

specjalistów i kadry naukowej do jej propagowania. 

Nasza firma jest jedną z nielicznych, które poznały i stosują w praktyce tę dziedzinę nauki. 

     Technologia została zastosowana na wielu obiektach budowlanych w kraju i za granicą. Jej 

skuteczność została potwierdzona i uznana przez specjalistów z zakresu budownictwa i konserwacji 

zabytków. 

W zakresie prac przygotowawczych wykonujemy ekspertyzę, a w jej ramach: 

- sporządzamy dokumentację pomiarów wilgotności względnej murów  

- określamy wilgotność i temperaturę  pomieszczeń 

- określamy stopień porażenia grzybami pleśniowymi i grzybami domowymi 

- badamy poziom zasolenia przegród (siarczany, chlorki, azotany)  

- sporządzamy projekt osuszania i odgrzybiania wraz z określeniem  
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   kosztów usługi  

Dokumentacja ta może na żądanie zlecającego zawierać również: 

1. Plany sytuacyjne z zaznaczeniem punktów pomiarowych. 
2. Opis alternatywnych technologii do wykonania powierzonych prac. 
3. Dokumentację zdjęciową. 

 

      Po akceptacji inwestora przeprowadzamy prace osuszenia budynków. Dzięki zastosowaniu głowic 

mikrofalowych usuwamy wilgoć z elementów budowlanych (beton, cegła, drewno) oraz niszczymy 

grzyby pleśniowe zapobiegając tym korozji biologicznej budynku oraz alergiom mieszkańców. 

Opis technologii 
     Głowice mikrofalowe dzięki zastosowanym magnetronom emitują fale o częstotliwości 2,45 GHz.  
Fale o tej częstotliwości są wystarczająco długie (= niska częstotliwość), aby móc wnikać w materiał 
wystarczająco głęboko w całą objętość, a równocześnie wystarczająco krótkie (= wysoka 
częstotliwość) by przenieść energię potrzebną do wprawienia molekuł w drgania. Zjawisko 
objętościowego rozgrzewania materiałów za pomocą mikrofal oparte jest na absorpcji energii 
promieniowania. Molekuły wody, białka, tłuszczu, większość żywic w silnym polu 
elektromagnetycznym zaczynają drgać z tą samą częstotliwością, co pole elektromagnetyczne. 
Drgania prowadzą do tarcia cząstek materii i wydzielenia się ciepła. Woda bardzo skutecznie 
pochłania energię mikrofal, kilka tysięcy razy mocniej niż suchy materiał. Dzięki temu woda nagrzewa 
się, wzrasta prężność par w murze i następuje wypychanie wody z przegrody.  
Zaletą tej metody jest również to, że mikrofale nagrzewają równomiernie mur w całym przekroju, 

dzięki temu, że mogą wnikać do jego wnętrza. Inne technologie ogrzewają jedynie powierzchnię. Ta 

cecha decyduje o tym, że osuszanie obiektów budowlanych promieniowaniem mikrofalowym w 

stosunku do innych metod jest wielokrotnie tańsze i bardziej skuteczne. Na efektywność tej metody 

nie ma wpływu temperatura otoczenia, stopień zasolenia i zawilgocenia murów. Prawidłowo 

wykonane osuszanie nie niszczy struktury murów oraz nie uszkadza instalacji wewnątrz przegrody.  

Zalety sprawiają, że mikrofale nieocenione są również w ratowaniu zabytków, fresków i polichromii 

oraz starodruków. 

     Należy zwrócić uwagę na fakt, że wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej nie 
rozwiązuje problemu wody w murze. Izolacje te zabezpieczają przed przenikaniem wody do murów. 
Jednak woda obecna już w murze wymaga działań zmierzających do jej usunięcia. Dlatego też 
zalecamy jako nieodłączną część procesu izolacji wykonanie osuszania murów wspomaganych 
głowicami mikrofalowymi.  
     Należy podkreślić, że niedopuszczalne jest wykonywanie prac tynkarskich, malarskich i 
termoizolacyjnych na zawilgoconych ścianach.  
     Przybliżony czas naturalnego wysychania murów budynku, oczywiście przy prawidłowo założonej 
izolacji pionowej od strony zewnętrznej i poziomej (zależy od wielu czynników) i może wynosić 4-6, a 
w najgorszym przypadku do 9 lat.  
Jak widać właściwy proces osuszania budynku nie powinien kończyć się na prawidłowym 

wykonaniu izolacji pionowej i poziomej lecz powinien również przewidywać działania usunięcia 

wody już zalegającej w murach. Najlepiej z zastosowaniem efektywnej metody mikrofalowej. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

 
ISOSYSTEM SP. Z O.O. , 69-210 Lubniewice, Os. Słowiańskie 7c/6, Tel. 95 715 35 35 

REGON: 080963934, NIP: 4290068421, KRS: 0000419262 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 10000PLN 

Wykonane prace z zastosowaniem technologii mikrofalowej 

- Dom Księdza Emeryta w Będzinie 

- Dom Biskupi w Sosnowcu 

- Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. 

- ENEA w Gorzowie Wlkp., Wydział Pomiarowy 

- Wspólnota Mieszkaniowa w Lubniewicach 

- ENEA w Gorzowie Wlkp., Budynek Główny 

- Dom Dochodowy Straży Ogniowej w Kutnie 

- ENEA w Gorzowie Wlkp., Ośrodek Szkoleniowy w Zdroisku 

- Dworzec PKP w Kostrzynie Wlkp. 

 

 

 Głowice mikrofalowe podczas pracy                

 

 


