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B udowa mineralna cementu
związana jest z jego gatunkiem
i odgrywa istotną rolę w zało-
żeniach projektowych, które

dotyczą miejsca wykorzystywania mie-
szanki betonowej [1, 3]. Dzieje się tak ze
względu na zróżnicowane parametry, ta-
kie jak np. odporność na środowisko
agresywne, ciepło hydratacji i możli-
wość współpracy w kompozycie z róż-
nymi domieszkami czy dodatkami [1, 4].
Wybór rodzaju cementu zależy również
od obrazu mikrostruktury stwardniałych
zapraw [7].

W literaturze można spotkać kilka
metod obniżenia wskaźnika podcią-
gania kapilarnego [2]. Stosowane są
przede wszystkim różnego rodzaju do-
datki i domieszki dodawane do zaprawy
cementowej, np. włókna polipropyle-
nowe [5, 6]. Brakuje jednak badań do-
tyczących obniżenia wskaźnika podcią-
gania kapilarnego zaprawy cementowej
z wykorzystaniem szkła wodnego, któ-
re dodawane jest w bardzo małej ilości,
dzięki czemu koszty związane z jego
użyciem są niewielkie, a efektem jest
znaczne obniżenie wskaźnika podcią-

gania kapilarnego zaprawy. Jest to śro-
dek nietoksyczny oraz przyjazny śro-
dowisku naturalnemu. Ponadto szkło
wodne nie wchodzi łatwo w reakcję z in-
nymi związkami, co oznacza, że jest
dość stabilne. Obniżenie wskaźnika
podciągania kapilarnego zaprawy od-
grywa ważną rolę w budownictwie,
gdyż dzięki temu możemy uniknąć
wilgoci w obiekcie, a w efekcie – roz-
woju grzybów i pleśni.

Metoda badań
Do wykonania badań podciągania ka-

pilarnego zaprawy cementowej użyto
cementu portlandzkiego CEM I 42,5R,
piasku kwarcowego, bazaltowego oraz
domieszki w postaci szkła wodnego.
Pierwszą czynnością było wykonanie
beleczek zaprawy cementowej zgodnie
z normą PN-EN 480-1. Wybrane właści-
wości fizyczne i chemiczne szkła wod-
nego przedstawiono w tabeli 1.

Szkło wodne zostało dodane do zapra-
wy cementowej w dwóch proporcjach
– 0,002 l oraz 0,005 l. Dla porównania
wykonano również zaprawę cementową
bez szkła wodnego. W sumie wykona-
no 6 beleczek zaprawy cementowej z wy-
korzystaniem piasku kwarcowego oraz
bazaltowego. Opis składu poszczegól-

nych beleczek zaprawy cementowej
przedstawia tabela 2.

W każdej zaprawie cementowej, do
której dodano szkło wodne, proporcja
wody została odpowiednio zmniejszo-
na na rzecz szkła wodnego. Mieszanka
cementowa została umieszczona w for-
mach o wymiarach 40 x 40 x 160 [mm].
Następnie po upływie 24 h formy roz-
formowano i beleczki przeniesiono, aby
mogły dojrzewać przez 28 dni. Po tym
okresie zostały poddane badaniu pod-
ciągania kapilarnego. W tym celu prób-
ki zaprawy cementowej włożono do
wanny z wodą i zanurzono na wysokość
10 mm. Odpowiednio po 5 min, 15 min,
30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 5 h, 10 h, 24 h, 48 h,

DODATKI I DOMIESZKI

11/2021 (nr 591)ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951Xwww.materialybudowlane.info.pl

1) Politechnika Wrocławska; Wydział Budow-
nictwa Lądowego i Wodnego;
nataliaszemiot@gmail.com

Streszczenie. W artykule przedstawiono wpływ domieszki w po-
staci szkła wodnego (w różnych proporcjach) na podciąganie ka-
pilarne zaprawy cementowej. W badaniach przeanalizowano
dwa rodzaje kruszyw drobnych – kwarcowe i bazaltowe. Wyko-
nano próbki zaprawy cementowej, które następnie wykorzysta-
no do badania. Uzyskane wyniki porównano z zaprawą referen-
cyjną (bez domieszki szkła wodnego) i stwierdzono, że zaprawa
cementowa z kruszywem kwarcowym i większą z badanych
ilością szkła wodnego ma najniższy wskaźnik podciągania ka-
pilarnego w porównaniu z zaprawą referencyjną.
Słowa kluczowe: zaprawa cementowa; podciąganie kapilarne;
szkło wodne; domieszka.

Abstract. The article presents the impact of sodium silicate
additive (in various proportions) on the capillary suction of cement
mortar. In the research, two types of fine aggregates were analysed
– quartz and basalt fine aggregate. Cement mortar bars were made,
which were then used to examine the capillary suction. The
obtained research results were compared with the referential
mortar (without the sodium silicate).As a result of this study, it was
proved that the cement mortar with quartz fine aggregate and a
higher proportion of sodium silicate was the mortar with the lowest
capillary suction compared with the referential mortar.
Keywords: cement mortar; capillary suction; sodium silicate;
additive.
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Tabela 1. Właściwości szkła wodnego
(na podstawie danych producenta)
Table 1. Properties of the sodium silicate (ba-
sed on the manufacturer’s data)

Właściwości Charakterystyka

Wygląd biała, przezroczysta lub półprzez-
roczysta ciecz

Zapach brak charakterystycznego zapachu

pH 11 – 13 w temperaturze 20°C

Palność substancja niepalna

Rozpusz-
czalność

roztwór wody krzemianu sodu –
szkło wodne miesza się z wodą
w każdym stosunku
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72 h, 96 h oraz 120 h mierzona była wy-
sokość podciągania kapilarnego. Na
rysunku 1a przedstawiono schemat sta-
nowiska do badania podciągania kapi-
larnego zaprawy cementowej, a na
rysunku 1b belkę zaprawy cementowej.

Wyniki badań i ich analiza
Rysunek 2a przedstawia wysokość

podciągania kapilarnego sześciu bele-
czek zaprawy cementowej z piaskiem
kwarcowym, a rysunek 2b zaprawy ce-
mentowej z piaskiem bazaltowym. Wy-
nika z nich, że zaprawa cementowa,
do której dodano szkło wodne w więk-
szej proporcji, charakteryzowała się zde-
cydowanie mniejszym podciąganiem ka-
pilarnym w porównaniu z zaprawą,
do której nie dodano szkła wodnego.
Rysunek 3 przedstawia porównanie pod-
ciągania kapilarnego zaprawy cemento-
wej z piaskiem kwarcowym z zaprawą
cementową z piaskiem bazaltowym.
Na wskaźnik podciągania kapilarnego,

poza szkłem wodnym, miał również
wpływ rodzaj użytego kruszywa. Uzy-
skane w tym badaniu wyniki wskazują,

że zastosowanie odpowiedniej ilości
szkła wodnego w zaprawie cementowej
korzystnie wpływa na podciąganie kapi-
larne.

Podsumowanie
W artykule przeanalizowano wpływ

szkła wodnego na podciąganie kapilarne
zaprawy cementowej. Szkło wodne do-
dano do zaprawy cementowej w propor-
cji wynoszącej odpowiednio 0,002 l
oraz 0,005 l, czyli 0,4% i 1,0% w stosun-
ku do masy cementu. Uzyskane wyniki
badań porównano z zaprawą referencyj-
ną (bez dodatku szkła wodnego).

Na podstawie przeprowadzonych
badań stwierdzono, że najmniejszy
wskaźnik podciągania kapilarnego mia-
ła belka zaprawy cementowej z pia-
skiem kwarcowym i szkłem wodnym
w ilości 1,0% w stosunku do zaprawy
referencyjnej.

Uzyskane w tym badaniu wyniki
wskazują, że zastosowanie odpowied-
niej ilości szkła wodnego oraz odpo-
wiedniego kruszywa w zaprawie cemen-
towej korzystnie wpływa na podciąganie
kapilarne. Dobierając odpowiednią pro-
porcję szkła wodnego oraz rodzaj kru-
szywa, można świadomie sterować prze-
biegiem procesu podciągania kapilarne-
go. Opisana w artykule zaprawa jest
zgłoszona do Urzędu Patentowego jako
„Zaprawa cementowa o niskim podcią-
ganiu kapilarnym” [8].
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Rys. 1. Stanowisko do badania podciągania kapilarnego (a) oraz belka zaprawy cemen-
towej – widok z góry (b)
Fig. 1. Scheme of the stand for the capillary suction test of the cement masonry mortar bar:
a) dimensioning; b) above view
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Rys. 2. Wysokość podciągania kapilarnego
belek zaprawy cementowej: a) z piaskiem
kwarcowym; b) z piaskiem bazaltowym
Fig. 2. The results of the capillary suction
study: a) quartz fine aggregate; b) basalt fi-
ne aggregate
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Rys. 3. Porównanie podciągania kapilarnego
belek zaprawy cementowej w 120 h badania
Fig. 3. Comparison of capillary suction of ce-
ment mortar – 120 hour of research

Tabela 2. Skład zaprawy cementowej
Table 2. The proportions of the cement
mortar

Nr
próbki

Cement
[kg]

Woda
[kg]

Kru-
szywo
[kg]

Szkło
wodne

[kg]

Rodzaj
kru-

szywa

R-0_K 0,5 0,34 2,14 0 kwar-
cowe

R-0_B 0,5 0,34 2,14 0 bazal-
towe

R-1_K 0,5 0,34 2,14 0,002 kwar-
cowe

R-1_B 0,5 0,34 2,14 0,002 bazal-
towe

R-2_K 0,5 0,34 2,14 0,005 kwar-
cowe

R-2_B 0,5 0,34 2,14 0,005 bazal-
towe


