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Abstract: Polycondensation of silica-organic compounds introduced into the pore spaces of sandstones
results in the formation of silica gel. The distribution of this gel depend on the rock structure, texture as
well as the type and the amount of cement. Of significance are also the properties of the polymer itself,
the kind of a solvent used and the method of saturating.
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WPROWADZENIE
Nasycanie przestrzeni porowej ska³y impregnatem o odpowiednich, znanych w³aciwociach
jest jednym z zabiegów stosowanych zarówno w konserwacji kamiennych zabytków, jak
i w budownictwie ogólnym. Dzia³anie to ma na celu zwiêkszenie zwiêz³oci kamienia, wzglêdnie nadanie jego powierzchni cech hydrofobowych. Efektywnoæ zabiegu uzale¿niona jest
w du¿ej mierze od mo¿liwoci wprowadzenia w ca³¹ kubaturê obiektu odpowiedniego preparatu i trwa³ego zwi¹zania go w strukturze kamienia, w oparciu o zachodz¹ce procesy chemiczne i zjawiska fizyczne (Goins et al. 1996, Puterman et al. 1996, Wheeler 2005). Sporód
impregnatów stosowanych do wzmacniania kamieni powszechnie u¿ywane s¹ wysoko stê¿one roztwory czêciowo skondensowanych zwi¹zków krzemoorganicznych (alkoksysilanów),
a zw³aszcza tetraetoksysilanu i jego oligomerów. Wprowadzone w przestrzeñ porow¹ ska³y

206

M. Rembi

ulegaj¹ hydrolizie, przebiegaj¹cej pod wp³ywem wilgoci w reakcji z rozpuszczalnikiem (przewa¿nie etylometyloketonem, acetonem lub etanolem). Wed³ug Peace et al. (1973) w takim
przypadku na skutek hydrolizy jednej z grup etoksylowych powstaje trietoksysilanol, który
ulega hydrolitycznej polikondensacji z wytworzeniem dimeru-heksaetoksydisilkosanu, a nastêpnie cz¹stek o coraz wiêkszym stopniu polikondensacji i o budowie liniowej, rozga³êzionej
lub cyklicznej. W wyniku zachodz¹cych w dalszej kolejnoci reakcji powstaje nietrwa³y kwas
ortokrzemowy, który nastêpnie przekszta³ca siê w kwas metakrzemowy SiO(OH)2 · H2O i krzemionkê SiO2 · nH2O. Aby powsta³a krzemionka o po¿¹danych cechach i w odpowiedniej iloci, procesem hydrolizy steruje siê przez dobór rozpuszczalników, katalizatora i stê¿enia substancji czynnej. Wad¹ omawianych preparatów jest udzia³ wody (m.in. wilgoci atmosferycznej)
w reakcji kondensacji oraz powolny przebieg tej reakcji, pomimo stosowania katalizatorów.
Powoduje to, ¿e po¿¹dane efekty uzyskiwane s¹ dopiero po kilku tygodniach. W szczególnych przypadkach w tak d³ugim czasie mo¿e dojæ do odparowania czêci nieskondensowanego alkoksysilanu, a w konsekwencji do zmniejszenia efektu wzmocnienia.
Na kszta³towanie w³aciwoci u¿ytkowych kamienia wp³ywaj¹ zarówno cechy samego
polimeru (wed³ug mechanizmu addytywnego), jak równie¿ modyfikacja przez polimer mikrostruktury ska³y. Skutecznoæ impregnacji wzmacniaj¹cej zale¿y wiêc od rodzaju i iloci
wprowadzonego do kamienia polimeru oraz dobrej wspó³pracy obu materia³ów. Istotne znaczenie ma zatem ocena zmian mikrostrukturalnych zaistnia³ych w zaimpregnowanych ska³ach, która mo¿e stanowiæ podstawê do rozwa¿añ nad wyborem rodków oraz metodyki wykonywania zabiegu impregnacji wzmacniaj¹cej. Tego rodzaju badania zmodyfikowanych
mikrostruktur wykonano dla nastêpuj¹cych piaskowców powszechnie stosowanych w budownictwie, a pochodz¹cych z obszaru Karpat fliszowych: magurskich ze z³o¿a Barcice, godulskich ze z³o¿a Brenna G³êbiec, kronieñskich ze z³ó¿ Górka Mucharz, istebniañskich ze
z³o¿a Sobolów, lgockich ze z³o¿a Maria Magdalena w Kalwarii oraz ciê¿kowickich ze
z³o¿a Bogoniowice.

WYNIKI BADAÑ
Próbki piaskowców pogrupowane w zestawy i wysuszone w temperaturze pokojowej zosta³y
nasycone 7 ró¿nymi p³ynnymi preparatami krzemoorganicznymi, w których substancj¹ czynn¹
s¹ estry etylowe kwasu ortokrzemowego (oligomery tetraetoksysilanu) o ró¿nym stopniu polikondensacji. S¹ to: Sarsil OH-100 i Funcosil-Steinfestiger 100 o niskim, 10% stê¿eniu substancji czynnej, ponadto Sarsil OH-300, Asolin OH-30 i Funcosil KSE 300 E charakteryzuj¹ce siê 30% stê¿eniem oraz Sarsil OH-500 i Funcosil KSE 500 E o najwiêkszym  50% stê¿eniu
substancji czynnej.
Wymienione preparaty wprowadzono w przestrzeñ porow¹ piaskowców poprzez ich
stopniowe nasycanie, a¿ do ca³kowitego zanurzenia i pozostawienie na czas 4 godzin. Umo¿liwi³o to wype³nienie dostêpnych porów przez impregnaty, w tym równie¿ o du¿ej lepkoci
a jednoczenie nie spowodowa³o zajcia niepo¿¹danego zjawiska nadmiernej kondensacji tetraetoksysilanu na powierzchni kamienia. Próbki by³y nastêpnie sezonowane przez okres 4 tygodni w warunkach wilgotnoci wzglêdnej 75% i temperatury 20°C. S¹ to wed³ug Domas³owskiego & £ukaszewicz (1988), optymalne warunki, w których nastêpuje silny rozwój
¿elu polisiloksanowego. Prowadzi to do osi¹gniêcia przez ska³ê wytrzyma³oci mechanicznej
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wiêkszej o oko³o 40% od uzyskanej przy sezonowaniu próbek w warunkach niskiej wilgotnoci. Dalsze badania rozpoczêto po up³ywie tego okresu.
Dla piaskowców wykonywane by³y badania petrograficzne w mikroskopie optycznym
oraz mikrostrukturalne w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM/EDS).
Objête badaniami piaskowce zosta³y szczegó³owo opisane w zakresie rozprzestrzenienia i zmiennoci litologicznej miêdzy innymi w pracach: Bromowicza (1992), Bromowicza
et al. (1976), Kamieñskiego et al. (1967, 1968), Kity-Badak (1963), Moroz-Kopczyñskiej
(1977), Peszata (1999), Peszata & Buczek-Pu³ki (1984), Peszata & Wiesera (1999), S³omki
(1995) oraz l¹czki & Unruga (1972). Z tego te¿ wzglêdu w dalszej czêci pracy skoncentrowano siê wy³¹cznie na charakterystyce mikrostrukturalnych zmian, jakie dokona³y siê w tych
piaskowcach poddanych impregnacji wzmacniaj¹cej.
Na podstawie wykonanych badañ zaimpregnowanych próbek piaskowców stwierdzono, ¿e ze zwi¹zków krzemoorganicznych o ró¿nym stopniu polikondensacji oligomerów tetraetoksysilanu powsta³y produkty charakteryzuj¹ce siê zró¿nicowanym wykszta³ceniem mikrostrukturalnym. Ze wzglêdu na strukturê mo¿na je podzieliæ na ca³kowicie bezpostaciowe
(amorficzne) ¿ele, posiadaj¹ce cechy sztywnoci charakterystyczne dla cia³a sta³ego oraz formy czêciowo krystaliczne. Powstawanie ¿elu (¿elowanie) opiera siê na efekcie tworzenia siê
pewnej liczby wi¹zañ w elastycznym uk³adzie i mo¿na je wyjaniæ teori¹ perkolacji, zw³aszcza modelem dwufazowych uk³adów ci¹g³ych (Swiss-cheese percolation  SCP) zwanym te¿
perkolacj¹ ci¹g³¹ (continuum percolation) (Halperin et al. 1985). Z fizycznego punktu widzenia, najbardziej istotnym aspektem jest istnienie ostrego przejcia fazowego, wyra¿aj¹cego
siê jednoczesnym tworzeniem siê nieskoñczonej sieci polimerowej. To przejcie fazowe nazywa siê progiem perkolacji i jest to graniczne stê¿enie oligomerów, powy¿ej którego tworzy
siê ¿el, a poni¿ej którego stê¿enie sk³adnika jest niewystarczaj¹ce do utworzenia ci¹g³ej sieci.
Dla impregnatów konsoliduj¹cych ska³ê okrelona progowa wartoæ stê¿enia mo¿e zaznaczaæ siê poprzez wyran¹ zmianê wartoci przynajmniej niektórych w³aciwoci fizyczno-mechanicznych, np. cech sprê¿ystych, co wymaga jednak wykonania dodatkowych,
szczegó³owych badañ. Znajomoæ progu perkolacji mo¿e byæ ród³em istotnych informacji
okrelaj¹cych minimaln¹ zawartoæ polimeru niezbêdn¹ do utworzenia wi¹zañ z ziarnami
szkieletu, wp³ywaj¹cych na wzrost zwiêz³oci ska³y. W dalszej kolejnoci decyduje o racjonalnym (ekonomicznym) wykorzystaniu polimeru do modyfikacji parametrów ska³y.
Modelowe badania uk³adów wskazuj¹, ¿e progi perkolacji i maksymalnego zape³nienia
powierzchni (jammingu) silnie zale¿¹ od chemicznej i geometrycznej budowy makrocz¹steczki
(architektury ³añcucha polimerowego). W pewnym zakresie potwierdzi³y to wykonane obserwacje, wed³ug których istnieje wyrana korelacja pomiêdzy rodzajem impregnatu a charakterem i iloci¹ cz¹stek powsta³ych z jego kondensacji. Zaobserwowano, ¿e formy najmniej zró¿nicowane pod wzglêdem wykszta³cenia utworzy³y siê z impregnatów o wysokim stopniu
polikondensacji oligomerów i charakteryzuj¹cych siê du¿¹ lepkoci¹. Z preparatów o 50%
stê¿eniu estrów kwasu krzemowego czyli przy iloci wytr¹canego ¿elu oko³o 500 g/l (Sarsil
OH-500 i Funcosil KSE 500 E), utworzy³y siê g³adkie, ma³o elastyczne, amorficzne pow³oki
i skupienia ¿elu krzemionkowego o doæ du¿ej gruboci. Otaczaj¹ one ziarna kwarcu detrytycznego silnie przylegaj¹c¹ warstw¹. W wielu przypadkach jednak s¹ one spêkane, co jest
efektem zmniejszania objêtoci fazy napêcznia³ej ¿elu podczas usuwania z sieci polimerowej
rozpuszczalnika i przechodzenia w fazê skurczon¹ (Fig. 1). Interesuj¹ce i wymagaj¹ce dodat-

208

M. Rembi

kowych badañ jest okrelenie wp³ywu powsta³ych spêkañ na wytrzyma³oæ piaskowców, a tak¿e
ich stan zachowania w warunkach naturalnej ekspozycji kamienia. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e
w piaskowcach o porach ca³kowicie zape³nionych ¿elem szczeliny te mog¹ przejmowaæ naprê¿enia zwi¹zane z zamrozem oraz zasoleniem.

Fig. 1. Piaskowiec istebniañski poddany wzmocnieniu strukturalnemu impregnatem Funcosil
KSE 500E. Amorficzny ¿el substacji wzmacniaj¹cej pokrywa powierzchnie ziarn i szczelnie wype³nia
przestrzeñ porow¹. Mikrofotografia SEM
Fig. 1. Istebna Sandstone after structural strengthening with Funcosil KSE 500E. Amorphous gel
of the strengthening substance cover surfaces of quartz grains and tightly fill pore space. SEM micrographs

Badania wykaza³y, ¿e forma utworzonego kondensatu, sposób wype³niania przez niego
porów i wi¹zania z innymi sk³adnikami zale¿y tak¿e w du¿ej mierze od wykszta³cenia ska³y.
Zaobserwowano, ¿e na powierzchni zewnêtrznej piaskowców pow³oki ¿elowe posiadaj¹ doæ
du¿¹ gruboæ i wype³niaj¹ ca³kowicie przypowierzchniowe pory, nawet wówczas gdy maj¹
one ma³e rozmiary. Jednoczenie w mikroobszarach piaskowców np. istebniañskiego o wiêkszej zawartoci minera³ów ilastych, spêkañ skurczowych jest mniej, ni¿ w strefach wzbogaconych w sztywne, odporne mechanicznie ziarna. Mo¿na to wi¹zaæ z warunkami powolniejszego odparowania rozpuszczalnika z silnie skomplikowanej przestrzeni wytyczonej przez blaszki
minera³ów ilastych oraz z przejmowaniem czêci powstaj¹cych naprê¿eñ przez elastyczne
blaszki illitu, chlorytów oraz ³yszczyków.
W wewnêtrznej czêci ska³y, zw³aszcza w piaskowcu godulskim i magurskim o drobnych porach, przestrzenie s¹ niezabudowane. Jak wykaza³y badania, spowodowane jest to
obecnoci¹ sk³adaj¹cych siê na system porowy tych ska³ drobnych i krêtych kapilar, wynikaj¹cych zw³aszcza z u³o¿enia ziarn mikrytu wêglanowego lub/i minera³ów ilastych. Hamuj¹
one przep³yw impregnatu w g³¹b ska³y. W obrêbie takich drobnych porów dochodzi zapewne
do zjawiska rozdzia³u faz i zatrzymywania na zewn¹trz od nich aktywnych sk³adników roz-
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tworu o wiêkszych rozmiarach cz¹stek. W nieco wiêkszym stopniu natomiast przestrzenie
porowe s¹ wype³nione w piaskowcach o równie¿ drobnych ale regularnych porach, czêsto
ograniczonych prostymi cianami kryszta³ów kwarcu (obwódki regeneracyjne) albo kryszta³ów cementu kalcytowego. Jednoczenie stwierdzono doæ dobre przyleganie polimeru do
powierzchni wiêkszoci sk³adników ska³y. S³ab¹ przyczepnoæ a wrêcz odpychanie i powstawanie pêkniêæ na granicy polimer  minera³ obserwuje siê jedynie dla kryszta³ów kwarcu
i wêglanów.
Najlepsze efekty impregnacji omawianymi preparatami w zakresie zabudowy przestrzeni
porowej uzyskano dla piaskowców: ciê¿kowickiego i istebniañskiego o systemie porowym
zdominowanym przez stosunkowo du¿e przestrzenie miêdzyziarnowe (Bromowicz et al. 2001).
Zosta³y one prawie ca³kowicie wype³nione przez impregnaty mimo ich du¿ej lepkoci. W przypadku pozosta³ych piaskowców zawieraj¹cych du¿¹ liczbê mikroporów preparaty raczej nie
powinny byæ stosowane, gdy¿ nie uzyskuje siê wymaganego efektu nasycenia.
Preparaty o zawartoci estrów kwasu krzemowego 30% i iloci wytr¹canego ¿elu oko³o
300 g/l, (Sarsil OH-300, Asolin OH-30 i Funcosil KSE 300E) charakteryzuj¹ siê lepszym
wnikaniem w przestrzeñ porow¹ ni¿ rodki o wysokim stopniu polikondensacji.
Stwierdzono, ¿e w bardziej porowatych piaskowcach: ciê¿kowickim, lgockim, istebniañskim, które zaabsorbowa³y polimery w wiêkszych ilociach, dosz³o do utworzenia ci¹g³ej
fazy ¿elu krzemionkowego, który pokrywa powierzchnie ziarn i wype³nia przestrzeñ porow¹,
wyranie modyfikuj¹c strukturê ska³y. W obrêbie ¿elu obecne s¹ drobne, czêciowo krystaliczne formy o blaszkowatych pokrojach i rozmiarach nie przekraczaj¹cych 1 µm (Fig. 2).
Stwierdzono doæ dobre przyleganie tych elementów do sk³adników ska³y.

Fig. 2. Piaskowiec lgocki poddany wzmocnieniu strukturalnemu impregnatem Funcosil KSE 300E. Czêciowo krystaliczna polewa substancji wzmacniaj¹cej obrastaj¹ca ziarna kwarcu. Mikrofotografia SEM
Fig. 2. Lgota Sandstone after structural strengthening with Funcosil KSE 300E. Semi-crystalline mass
of a strengthening substance is developed on quartz grains. SEM micrographs
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W bardziej zwiêz³ych, drobnoporowatych piaskowcach np. magurskim, godulskim i kronieñskim zawartoæ produktów polikondensacji jest mniejsza, a ich cz¹stki o zró¿nicowanej
morfologii rozproszone s¹ w porach, b¹d narastaj¹ na powierzchniach ziaren, stykaj¹c siê
z nimi liniowo oraz punktowo. Szczególnie istotna, z punktu widzenia trwa³oci zaimpregnowanego piaskowca, jest zdolnoæ tych form do zape³niania pustek obecnych w skale oraz
tworzenia po³¹czeñ pomiêdzy sk³adnikami.
Zastosowane do impregnacji piaskowców preparaty o zawartoci estrów etylowych kwasu
krzemowego równej 10% wag. i iloci wytr¹conego ¿elu SiO2 oko³o 100 g/l (Sarsil OH-100
i Funcosil-Steinfestiger 100) wnikaj¹ doæ g³êboko w przestrzeñ porow¹, wykazuj¹c du¿¹
zdolnoæ penetracji. W wyniku ich kondensacji powszechnie tworz¹ siê cienkie pow³oki na
ziarnach szkieletu ska³y. W ich obrêbie stwierdzono obecnoæ elementów czêciowo krystalicznej struktury polimerów: form kulistych, w³óknistych, blaszkowych i p³ytkowych. Utworzone w efekcie polikondensacji elementy w³ókniste s¹ bez³adnie rozmieszczone i wspó³wystêpuj¹ z formami blaszkowymi niekiedy o silnie rozwiniêtej powierzchni w³aciwej (Fig. 3).

Fig. 3. Piaskowiec istebniañski poddany wzmocnieniu strukturalnemu impregnatem Funcosil-Steinfestiger 100. Impregnuj¹ca substancja utworzy³a drobne w³ókna i blaszki. Mikrofotografia SEM
Fig. 3. Istebna Sandstone after structural strengthening with Funcosil-Steinfestiger 100. Impregnating
substance polymerized as fine fibers and flakes. SEM micrographs

Formy p³ytkowe wype³niaj¹ doæ cile pory pomiêdzy sk³adnikami ska³y i wykazuj¹
z nimi doæ dobr¹ wspó³pracê w zakresie wzajemnych po³¹czeñ i sposobu zape³nienia przestrzeni porowej. Zwraca uwagê doæ dobre wi¹zanie powsta³ych produktów ze sob¹, natomiast charakterystyczny jest zupe³ny brak po³¹czenia tych elementów z niektórymi ziarnami
kwarcu, zw³aszcza posiadaj¹cymi g³adkie, równe powierzchnie. Cz¹stki kondensatu wykazuj¹ rozmiary porównywalne lub tylko nieznacznie mniejsze od wielkoci p³ytek i blaszek
minera³ów ilastych np. kaolinitu. Z tego te¿ wzglêdu nie wnikaj¹ one w g³¹b pakietów, narastaj¹c tylko na ich obrze¿ach. Po³¹czenia sk³adników kondensatów z minera³ami ilastymi spoi-
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wa ska³y s¹ powszechne i wyrane, brak jest odkszta³ceñ sk³adników wywo³anych naprê¿eniami lub skurczem. Wp³ywa to niew¹tpliwie korzystnie na zwiêz³oæ ska³y.
W bardziej porowatych odmianach piaskowców np. w istebniañskim obecne s¹ kuliste
skupienia ¿elu przypominaj¹ce popêkane pêcherzyki. Podobne formy Koblischek (1996) uzna³
za nieca³kowicie zhydrolizowany monomer. Formy takie powstaj¹ wówczas, gdy na skutek
prawdopodobnie szybszego parowania kondensacja zachodzi szybciej ni¿ hydroliza. Mo¿e
wtedy wytworzyæ siê hydrofobowy ¿el zawieraj¹cy jeszcze nie zhydrolizowane grupy etoksylowe. Nie ulegaj¹ one sieciowaniu, co uniemo¿liwia uzyskanie przez ¿el maksymalnej wytrzyma³oci mechanicznej (Domas³owski 1979).

PODSUMOWANIE
Jedn¹ z podstawowych korzyci jakie zamierza siê uzyskaæ w wyniku modyfikacji piaskowców zwi¹zkami krzemoorganicznymi, jest poprawa ich w³asnoci technicznych. W pierwszym rzêdzie wi¹¿e siê ona z uszczelnieniem struktury ska³y przez powstaj¹cy ¿el krzemionkowy, a ponadto ze wzmocnieniem po³¹czeñ pomiêdzy ziarnami ska³y, co pozwala spodziewaæ
siê poprawy jej cech mechanicznych. Z uwagi na w³aciwoci samych polimerów, a szczególnie ich plastycznoæ, zauwa¿alnej zmiany mo¿na oczekiwaæ zw³aszcza w przypadku wytrzyma³oci na rozci¹ganie i na zginanie. Dodatek polimeru powinien tak¿e wp³yn¹æ na wzrost
odpornoci ska³y na cieranie oraz wytrzyma³oci na ciskanie, co mo¿na wi¹zaæ z lepsz¹
adhezj¹ sk³adników ska³y. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e zmiana w³aciwoci kamienia prowadz¹ca do poprawy jego trwa³oci jest mo¿liwa tylko w przypadku w³aciwego doboru rodzaju, iloci i sposobu wprowadzania polimerów w przestrzeñ porow¹ ska³y. Z tego wzglêdu
warunkiem niezbêdnym do poprawnego wykonania zabiegu impregnacji wzmacniaj¹cej jest
znajomoæ budowy wewnêtrznej ska³y i jej sk³adu mineralnego.
Praca naukowa zrealizowana w Katedrze Geologii Z³o¿owej i Górniczej, Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska AGH, finansowana ze rodków na naukê w latach 2007
2009 jako projekt badawczy nr N525 031 32/2907.
Praca by³a prezentowana na Sesji Naukowej organizowanej przez Katedrê Mineralogii,
Petrografii i Geochemii pt. 90 lat Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii w AGH.
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