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ODPORNO  PIASKOWCA SZYD OWIECKIEGO
NA KRYSTALIZACJ  SOLI 
W ASPEKCIE WZMACNIANIA STRUKTURALNEGO

1. Wst p

Zjawisko niszczenia kamiennych elementów architektonicznych oraz zbudowanych 
ze ska  zabytków stanowi bardzo wa ny problem wspó czesnej in ynierii. Wraz z post -
puj c  urbanizacj  oraz uprzemys owieniem wiata w chwili obecnej dotyka ono silnie 
nawet najtrwalszych materia ów kamiennych. Z tego wzgl du podejmowane s  liczne pra-
ce badawcze i rewaloryzacyjne, zmierzaj ce do zmniejszenia tempa niszczenia budowli 
kamiennych i przywracania im pierwotnej wietno ci [5], za  podstawowym celem jest 
zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem. Jednym z takich zabiegów jest wzmacnia-
nie strukturalne, czyli wprowadzenie w przestrze  porow  odpowiednich substancji, które 
maj  w a ciwo ci wi ce i mog  zast pi  zniszczone spoiwo. Celem wzmacniania roz-
lu nionych stref ska y jest osi gni cie w nich w a ciwo ci fi zyczno-mechanicznych zbli-
onych do wyst puj cych w cz ciach niezmienionych [8]. Na efektywno  tego procesu 

istotny wp yw maj  w a ciwo ci preparatów wzmacniaj cych oraz metody ich wprowa-
dzania w struktur  zdezintegrowanego materia u [1]. W praktyce konserwatorskiej do tego 
typu zabiegów najcz ciej u ywane s  zwi zki krzemoorganiczne, które stosowane s
g ównie do impregnacji kamieni porowatych. Aby zagwarantowa  skuteczno  zabiegu, 
wa ne jest, aby dobór impregnatu by  dokonany na podstawie znajomo ci produktów jego 
reakcji ze sk adnikami ska y [4].

Bior c pod uwag  silnie zanieczyszczone rodowisko aglomeracji miejskich, gdzie 
krystalizacja soli cz sto prowadzi do ca kowitej deterioracji kamienia [6], zaimpregnowane 
próbki piaskowca poddano badaniu okre laj cemu ich odporno  na to zjawisko. W pracy 
badano wp yw zabiegu impregnacji na niszcz ce dzia anie krystalizuj cej soli.
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Badania wykonano dla dwóch typów piaskowca szyd owieckiego: A i B. Pierwszy 
(przeobra ony) pochodz cy z terenu Domu Dziecka przy ul. Nowogrodzkiej w Warsza-
wie, pobrany z obiektu b d cego elementem dekoracyjnym schodów oraz drugi (naj-
bardziej zbli ony do wspomnianego wcze niej piaskowca pod wzgl dem wykszta cenia 
litogenetycznego), pochodz cy z kamienio omu w mi owie. Wybór piaskowca szy-
d owieckiego jako obiektu bada  podyktowany by  intensywno ci  jego wykorzystania 
zw aszcza w budownictwie powojennym jak i powszechne stosowanie tego kamienia 
obecnie na obszarze Polski.

2. Metodyka bada

Zabieg wzmacniania strukturalnego wykonano prepartem produkcji niemieckiej 
(Remmers) KSE 300, opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego, bez dodatków 
hydrofobizuj cych. Jest to preparat jednosk adnikowy, nie zawieraj cy rozpuszczalni-
ków, o st eniu substancji czynnej ok. 99% wag. Strukturalne nasycenie uzyskano w wy-
niku zanurzenia próbek w roztworze na g boko  1cm i nasycania na drodze kapilarnej. 
Dla uzyskania lepszego efektu wzmocnienia próbki sezonowano przez okres 4 tygodni. 
Po tym czasie wybrane próbki dodatkowo, w ten sam sposób jak poprzednio, hydro-
fobizowano za pomoc  preparatu Funcosil WS (Remmers), b d cego emulsj  silanów 
w wodzie.

Badanie oznaczenia odporno ci na krystalizacj  soli wykonano w oparciu o norm
PN-EN 12370:2001 [3] na próbkach impregnowanych jak i nieimpregnowanych. Dodat-
kowy wariant obejmowa  badania na próbkach zaimpregnowanych, a nast pnie hydro-
fobizowanych. Ka de badanie by o wykonane na 4 próbkach walcowych o wysoko ci 
4 cm i rednicy 3,80 cm. Po wysuszeniu i zwa eniu próbki zosta y zanurzone w 14% 
dziesi ciowodnym roztworze siarczanu sodu na okres 2 godzin. Nast pnie suszono je 
przez 12 godzin sukcesywnie zwi kszaj c temperatur  do 70°C przy pocz tkowo wyso-
kiej wilgotno ci wzgl dnej, po czym próbki ponownie nas czano siarczanem sodu. Tem-
peratura suszenia zosta a zmodyfi kowana (w odniesieniu do zalece  normowych [3]) do 
70°C, gdy  nawet przy wyj tkowo du ym nas onecznieniu powierzchnia kamienia mo e
osi gn  temperatur  oko o 60–80°C [1]. Cykl nas czania i suszenia wykonano 15 razy. 
Po zako czeniu przewidzianej ilo ci cykli próbki umieszczono w wodzie na 24 godziny, 
nast pnie umyto pod bie c  wod , wysuszono i zwa ono. Wyniki przedstawiono w pro-
centach jako wzgl dn  ró nic  masy (strata lub przyrost masy) w stosunku do pocz tko-
wej suchej masy próbki zgodnie ze wzorem:

gdzie:
Md — masa suchej próbki przed badaniem [g],
Mf — masa suchej próbki po badaniu [g].
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Pomocniczym elementem tego badania by y obserwacje w mikroskopie skaningowym, 
które umo liwi y monitoring zmian mikrostrukturalnych po zako czeniu badania, a tak e
identyfi kacj  nowopowsta ych minera ów.

3. Charakterystyka materia u badawczego

Opisywany materia  skalny, to w obu przypadkach piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, 
dobrze wysortowany, o regeneracyjnym spoiwie kwarcowym w postaci s abo zaznaczaj cych 
si  obwódek, a tak e lokalnie wyst puj cym spoiwie krzemionkowo-ilastym w formie niewiel-
kich skupie  (obwódek wokó ziarnowych) (rys. 1). Niemal monomineralnym sk adnikiem ska
s  s abo obtoczone ziarna kwarcu (95% dla typu A i 97% dla typu B) o pokroju w wi kszo ci 
izometrycznym i rozmiarach w zakresie od 0,08 do 0,15 mm. W sk adzie ska  stwierdza si
równie  obecno  niewielkich ilo ci ziaren polikrystalicznego kwarcu i okruchów ska  kwar-
cowych. Sporadycznie pojawiaj  si  te  ziarna cyrkonu i ó tawego turmalinu. Zgodnie z kla-
syfi kacj  Pettijohna omawiane ska y okre lono jako arenit kwarcowy (sublityczny).

Przeprowadzone badania porozymetryczne wykaza y, e oba rodzaje badanego pia-
skowca wykazuj  wyra nie makroporowy typ wykszta cenia przestrzeni porowej, tzn. e
zdecydowanie wi ksz  cz  przestrzeni porowej, tj. od 94,5 do 96% jej ca ej obj to ci two-
rz  pory o rednicy powy ej 1 m (tabela 1). Porowato  dynamiczna zmierzona w poroz-
ymetrze rt ciowym wynios a odpowiednio 17,7% dla piaskowca typu A i 17% dla typu B, 
a rozmiar redniej kapilary wynosi 2,49 mm dla typu A i 4,17 mm dla typu B.

Rys. 1. Obraz SEM piaskowca szyd owieckiego: a) widoczne obwódki regeneracyjne 
na ziarnach kwarcu, b) lokalne spoiwo krzemionkowo-ilaste

TABELA 1
Procentowy udzia  porów w przestrzeni porowej badanych ska

Typ Preparat
Udzia  porów o okre lonej wielko ci w obj to ci ca ej

przestrzeni porowej ska y [%]
> 45 m 45–25 m 25–10 m 10–1 m 1–0,1 m < 0,1 m

A — 1,5 1 80 12 4,5 1
B — 1,5 2 83,5 9 3,5 0,5
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4. Ocena odporno ci badanych piaskowców 
poddanych wzmocnieniu strukturalnemu na krystalizacj  soli 

Podczas badania na krystalizacj  soli w trakcie kolejnych cykli nas czania i suszenia, 
pocz wszy od cyklu 5, widoczna by a nieznaczna zmiana powierzchni próbek nieimpregno-
wanych. Zaobserwowano wypadanie ziaren mineralnych i w efekcie powstanie ubytków na 
powierzchni badanych piaskowców (w przypadku jednej z próbek zaobserwowano odspojenie 
si  górnej przypowierzchniowej warstwy — rys. 2a). To samo zjawisko, ale w du o mniejszej 
skali zaobserwowano równie  na próbkach poddanych strukturalnemu wzmocnieniu (w jed-
nym przypadku stwierdzono odspojenie 2–3 mm zaimpregnowanej warstwy równolegle do 
powierzchni próbki — rys. 2e). Od tego momentu zwi ksza a si  wraz z ka dym kolejnym 

TABELA 2
Zmiany w a ciwo ci fi zyczno-mechanicznych 
badanych piaskowców po zabiegu wzmacniania strukturalnego

Typ
piaskowca Parametr

przed
impregnacj

po impregnacji
KSE300 KSE300 + FWS

A
nw [%]

9,1 7,1 –22% 5,9 –35%
B 7,5 6,9 –5% 2,5 –63%
A

Rc [MPa]
65,94 78,00 18% 83,28 26%

B 84,85 94,53 11% 91,19 7%
A

Vp [m/s]
3798 4090 8% 4070 7%

B 3355 4219 26% 4162 24%

Rys. 2. Zdj cia próbek poddanych testowi na krystalizacje soli: a, b, c, d) próbki kontrolne 
(nieimpregnowane); e, f, g, h) próbki wzmocnione strukturalnie; 

i, j, k, l) próbki wzmocnione i hydrofobizowane. Kolumna I w ka dym typie 
obrazuje wygl d próbek w momencie pojawienia si  pierwszych objawów 

osypywania si  powierzchni, kolumna II – po zako czonym te cie
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cyklem chropowato , nast powa o usuwanie mniej odpornych ziaren i os abienie spoiwa. 
Wierzchnia strefa, najbardziej nara ona na sól krystalizuj c  mi dzy poszczególnymi ziarnami, 
przybra a charakter cukrowaty. Pocz tkowo ostre i wyra ne kraw dzie uleg y zaokr gleniu.

Po fi nalnym przep ukaniu próbek wod  stwierdzono ubytki masy od 1,63–6,5% dla 
próbek nie impregnowanych, od 0,7–3,11% dla próbek poddanych strukturalnemu wzmoc-
nieniu, natomiast dla próbek dodatkowo hydrofobizowanych makroskopowo nie zauwa ono
adnych zmian, a pomiary masy wykaza y minimalny jej spadek od 0,01–0,02% (tabela 3).

Pomimo zaobserwowanych makroskopowo zmian powierzchni zaimpregnowanych 
próbek pomiary masy wykaza y tylko jej niewielkie straty. Zjawisko to mog o by  powodem 
wnikni cia soli z roztworu, g boko do wn trza materia u skalnego i jej krystalizacji w ist-
niej cych pustkach. Ubytki spoiwa i ziaren mineralnych kompensowane by y powstawaniem 
nowych zwi zków o wi kszym ci arze.

Obserwacje w SEM potwierdzi y wspomniane zmiany wykazuj c obecno  w prze-
strzeni porowej jak i na powierzchni badanych piaskowców kryszta ów tenardytu o pokroju 
izometrycznym w formie licznych skupie  tworz cych agregaty (rys. 3). Podobne zjawisko 
zaobserwowali Rodriguez–Navarro i in. (2000). Autorzy wspominaj , e jest to efekt dehy-
dratacji mirabilitu [7].

TABELA 3
Zmiany masy badanych piaskowców po te cie
krystalizacji soli ( rednie dla 4 pomiarów)

Preparat
Ubytek masy [%]

Typ A Typ B
— –6,50% –1,63%

KSE300 –3,11% –0,70%
KSE300+FWS –0,02% –0,01%

Rys. 3. Obraz SEM piaskowców nasycanych siarczanem sodu. Widoczne k aczki tenardytu 
tworz ce wi ksze skupienia (agregaty): kolumna: I — próbki kontrolne; 

II — po wzmocnieniu strukturalnym; III — po wzmocnieniu i hydrofobizacji



346

Do analizy post pu degradacji zastosowano badania nieniszcz ce (ultrad wi kowe).
Ujawni y one zmian  struktury wewn trznej badanych ska  podczas kolejnych cykli ba-
dawczych. W przypadku próbek kontrolnych jak i wzmocnionych strukturalnie, zauwa ono
ogólny spadek pr dko ci fali zwi zany najprawdopodobniej z cz ciowym rozpuszczeniem 
spoiwa i powstaniem defektów wewn trznych. Po kolejnych cyklach w niektórych próbkach 
zauwa ono lokalny wzrost pr dko ci fali, który móg  by  spowodowany wype nianiem pu-
stek przez wykrystalizowan  sól i zwi kszaniem w ten sposób szczelno ci ska y przy jed-
noczesnym zwi kszaniu masy. Po zako czonym te cie wyliczono wska nik zmian BNa2SO4

,
obliczany ze wzoru [2]:

gdzie:
B — wska nik zmiany pr dko ci fali pod u nej [%],

Vpx — pr dko  propagacji fali pod u nej po krystalizacji soli [m/s],
Vpps — pr dko  fali pod u nej w stanie powietrzno–suchym [m/s].

Na jego podstawie uzyskano procentowe wielko ci zmian pr dko ci fali po badaniu 
wp ywu krystalizuj cej soli (tabela 4). Spadek pr dko ci fali ultrad wi kowej dla próbek 
nieimpregnowanych wyniós  od 6,12–6,68%, dla próbek wzmocnionych strukturalnie od 
9,01–11,46% i dla próbek dodatkowo hydrofobizowanych zdecydowanie najmniej od 0,11–
1,59%.

5. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono, e ci nienie wygenerowane kry-
stalizacj  siarczanu sodu w przestrzeni porowej, w wyniku cyklicznie powtarzaj cej si  hy-
dratacji i dehydratacji soli, mia o najwi kszy wp yw na struktur  próbek nieimpregnowanych 
(nast powa o odpadanie przypowierzchniowych warstw i rozpad ziarnisty materia u). St d
wniosek, e piaskowce szyd owieckie charakteryzuj  si  brakiem odporno ci na krystalizuj -
cy siarczan sodu. Mniej negatywne dzia anie powodowa  siarczan sodu w próbkach wzmoc-
nionych strukturalnie, powoduj c jedynie zaokr glanie kraw dzi i wypadanie pojedynczych 
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TABELA 4
Zmiany pr dko ci fali pod u nej badanych piaskowców 
po te cie krystalizacji soli ( rednie z 4 pomiarów)

Preparat
Wska nik BNa2SO4

Typ A Typ B
— –6,68% –6,12%

KSE300 –11,46% –9,01%
KSE300+FWS –0,11% –1,59%



ziaren. Ponadto w przypadku jednej próbki zaobserwowano, e nierównomierne roz o enie
produktów kondensacji estrów kwasu krzemowego (KSE300) w strukturze kamienia, zwi -
zane z rozdzia em fazowym preparatu, mo e mie  negatywny wp yw podczas wspomnianych 
testów (odspajanie zaimpregnowanej warstwy równolegle do powierzchni próbki). Najbar-
dziej odporne okaza y si  próbki wzmocnione strukturalnie i dodatkowo hydrofobizowane, 
w których nie zaobserwowano przejawów wykruszania si  sk adników ska y.

Zastosowanie KSE300 do wzmocnienia kamienia nie uodporni o wprawdzie ca kowicie
badanych piaskowców na niszcz ce dzia anie soli, ale spowodowa o, e ich odporno  w sto-
sunku do stanu pierwotnego poprawi a si . Najkorzystniejszym wydaje si  zastosowanie 
po zabiegu wzmacniania strukturalnego rodka hydrofobizuj cego. Zabezpiecza on kamie
przed wnikaniem wody wraz z rozpuszczonymi w niej szkodliwymi solami ograniczaj c
w du ym stopniu post p degradacji.

Wyniki przeprowadzonych bada  pozwalaj  tak e na stwierdzenie, e wi kszym zmianom 
uleg  piaskowiec przeobra ony (typ A). Mo e to by  zwi zane z obecno ci  w jego strukturze 
wi kszej ilo ci porów mniejszych (tabela 1). Badania m.in. S. Yu i C. T. Oguchi [9] wykaza y, 
e przy zbli onej porowato ci ca kowitej kamienie posiadaj ce wi cej mikroporów absorbuj

wi cej soli, a zatem s  bardziej podatne na zniszczenie wywo ane jej krystalizacj .
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