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Rys. 1. Główne źródła wody i soli w budynkach [3]
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Tablica 1. Wybrane mechanizmy i skutki szkodliwego oddziaływania soli na materiały i elementy
Tablica 1. Wybrane mechanizmy i skutki szkodliwego oddziaływania soli na materiały i elementy
budowlane [4]
budowlane [4]

Krystalizacjaiihydratacja
hydratacja––
Krystalizacja
główneprzyczyny
przyczynyzniszczeń
zniszczeń
główne

Stężenie

C

Głównym skutkiem
skutkiem obecności
obecności ww murze
murze soli
soli
Głównym
rozpuszczalnych
są
procesy
krystalizacyjne
rozpuszczalnych są procesy krystalizacyjne
oraz hydratacyjne.
hydratacyjne. W
W bardzo
bardzo dużym
dużym skrócie
skrócie
oraz
można powiedzieć,
powiedzieć, że
że powodują
powodują one
one przyrost
przyrost
można
objętościmateriału
materiałuznajdującego
znajdującegosię
sięwwporach.
porach.
objętości
Zjawisko
to
można
porównać
chociażby
dozazaZjawisko to można porównać chociażby do
mkniętej
butelki
z
wodą
wystawionej
na
mróz.
mkniętej butelki z wodą wystawionej na mróz.
Aby zrozumieć
zrozumieć negatywne
negatywne działanie
działanie soli
soli oraz
oraz
Aby
istotę powstawania
powstawania wykwitów
wykwitów oraz
oraz zniszczeń
zniszczeń
istotę
strukturalnych,należy
należyprzybliżyć
przybliżyćpokrótce
pokrótcememestrukturalnych,
chanizm
krystalizacji.
chanizm krystalizacji.
Roztwórsoli
soliznajdujący
znajdującysię
sięwwporach
porachmatemateRoztwór
riałuzwiększa
zwiększaswoją
swojąobjętość
objętośći idoprowadza
doprowadzado
do
riału
zniszczenia
kamienia,
betonu,
cegły
czy
też
zazniszczenia kamienia, betonu, cegły czy też zaprawy.W
Wwielu
wieluprzypadkach
przypadkachtrudno
trudnostwierdzić,
stwierdzić,
prawy.
jaki dokładnie
dokładnie proces
proces spowodował
spowodował obserwoobserwojaki
wany efekt
efekt końcowy.
końcowy. Może
Może toto być
być liniowy
liniowy
wany
wzrost
kryształów,
hydrostatyczne
ciśnienie
wzrost kryształów, hydrostatyczne ciśnienie
krystalizacyjne, ciśnienie
ciśnienie hydratacji
hydratacji lub
lub ciśnieciśniekrystalizacyjne,
nie wywołane
wywołane rozszerzalnością
rozszerzalnością termiczną
termiczną
nie
kryształów [5,
[5, 6],
6], ww powiązaniu
powiązaniu zz innymi
innymi memekryształów
chanizmami
niszczenia
przedstawionymi
w
tachanizmami niszczenia przedstawionymi w tablicy
1.
blicy 1.
W 1949
1949 roku
roku Correns
Correns sformułował
sformułował możliwe
możliwe
W
do praktycznego
praktycznego wykorzystania
wykorzystania równanie
równanie cicido
śnienia
wzrostu
kryształów,
określając
ilościośnienia wzrostu kryształów, określając ilościowowietrzenie
wietrzeniesolne
solnena
napustyni.
pustyni.Bazował
Bazowałon
onna
na
wo
regule Riecke’a,
Riecke’a, która
która mówi,
mówi, że
że kryształy
kryształy pod
pod
regule
dużymciśnieniem
ciśnieniemsą
sąłatwiej
łatwiejrozpuszczalne,
rozpuszczalne,niż
niż
dużym
przy
małym
ciśnieniu
[7].
Zależność
ta
została
przy małym ciśnieniu [7]. Zależność ta została
opisananastępującym
następującymrównaniem:
równaniem:
opisana

B

ic

ny

co
esy
liz
prz
sta
e
i
y
r
n
K
y
tycz
con
Kr y
esy
Prz

X’

Y

A
ny
yco

Nas

a

żliw

mo

ie
ja n

ac

taliz

s
Kry

X

ny

o
syc

na
Nia

Temperatura

Ciśnienie krystalizacyjne [MPa]
Ciśnienie krystalizacyjne [MPa]
C/Cs = 10
C/Cs = 10
w 20°C
w 0°C
w 20°C
w 20°C
w 0°C
w 20°C
36,7
113,6
121,9
36,7
113,6
121,9
31,3
96,8
103,9
31,3
96,8
103,9
60,6
187,7
201,4
60,6
187,7
201,4
31,9
98,6
105,8
31,9
98,6
105,8
7,7
23,8
25,5
7,7
23,8
25,5
11,5
35,6
38,2
11,5
35,6
38,2
11,0
34,0
36,4
11,0
34,0
36,4

C/Cs = 2
C/Cs = 2

46
46
54
54
28
28
53
53
220
220
147
147
154
154
130
130

12,1
12,1

13,0
13,0

Kizeryt
KizerytMgSO
MgSO4 4∙ ∙HH2O
2O

5757

27,6
27,6

29,6
29,6

91,7
91,7

98,4
98,4

Natron
10H2O
Natron[Natryt]
[Natryt]Na
Na2CO
3 3∙ ∙10H
2CO
2O

199
199

7,9
7,9

8,5
8,5

26,3
26,3

28,2
28,2

Termonatryt
TermonatrytNa
Na2CO
3 3∙ ∙HH2O
2CO
2O

5555

28,6
28,6

30,7
30,7

95,0
95,0

102,0
102,0

30,2
30,2

43,1
43,1

Tablica2.2.Wartości
Wartościobliczeniowe
obliczenioweciśnienia
ciśnieniakrystalizacyjnego
krystalizacyjnegowybranych
wybranychsoli,
soli,na
napodstawie
podstawie[5],
[5],[8]
[8]
Tablica

71
71

w czasie na
dobowego
zmiany
temperatury.
stężeniu,
przykładcyklu
w czasie
dobowego
cyZostaje
przesycenie,
roztwór
klu
zmianyosiągnięte
temperatury.
Zostaje osiągnięte
staje się niestabilny
i może
dojść doi mokryprzesycenie,
roztwór staje
się niestabilny
stalizacji.
Należy
zwrócić
uwagę,
że
że dojść do krystalizacji. Należy zwrócić uwaprzy
wyższych
stężeniach
krygę,
że przy
wyższych
stężeniachprocesy
procesy krystalizacyjnebędą
będą
przebiegać
stalizacyjne
przebiegać
szybciej.szybciej.
Z kolei
Z
kolei
przy
niższym
stężeniu
i
to wolniejprzy niższym stężeniu i przez przez
to wolniejszym
szym tempie
krystalizacji
powstające
krysztatempie
krystalizacji
powstające
kryształy
są
ły są większe.
Rozpatrując
pomiędzy
większe.
Rozpatrując
odcinekodcinek
pomiędzy
punkpunktami
i C, mamy
do czynienia
ze wzrotami
A i C,A mamy
do czynienia
ze wzrostem
stem
stężenia
przy
stałej
temperaturze,
wystężenia przy stałej temperaturze, wywołanym
wołanym
na
przykład
odparowaniem
wody
na przykład odparowaniem wody z roztworu.
z roztworu.
to proces
odwracalny.
ProJest
to procesJest
odwracalny.
Proces
zobrazowaces
zobrazowany
ścieżką
pomiędzy
punktami
ny
ścieżką
pomiędzy
punktami
A i D jest
komA i D jest
kombinacją
dwóch
poprzednich,
binacją
dwóch
poprzednich,
gdzie
zarówno
gdzie
zarówno
zmiana
temperatury,
jak i stęzmiana temperatury, jak i stężenia prowadzi
do
żenia prowadzi
do przesycenia
roztworu,
przy
przesycenia
roztworu,
przy którym
dochodzi
którym
dochodzi
do
krystalizacji
[6].do krystalizacji [6].
Hydratacja
obok
krystalizacji jest
jest przyczyną
przyczyną
Hydratacja obok krystalizacji
zwiększania
objętości
soli.
Polega
ona
naprzyprzyzwiększania objętości soli. Polega ona na
łączaniucząsteczek
cząsteczekwody
wodyprzez
przezkryształy
kryształysoli,
soli,
łączaniu
którebudują
budująsole
soleuwodnione
uwodnione[9].
[9].PodstawowyPodstawowyktóre
mi parametrami
parametrami sterującymi
sterującymi procesem
procesem uwoduwodmi
nienia
są
wilgotność
i
temperatura.
Sole
mogą
nienia są wilgotność i temperatura. Sole mogą
byćstabilne
stabilnezarówno
zarównowwstanie
staniebezwodnym,
bezwodnym,jak
jak
być
uwodnionym, ww zależności
zależności od
od temperatury
temperatury
i i uwodnionym,
wilgotności.Wzrost
Wzrostwilgotności
wilgotnościi ispadek
spadektemtemi iwilgotności.
peratury
powoduje
uwodnienie
kryształów,
peratury powoduje uwodnienie kryształów,
czyli hydratację,
hydratację, zaś
zaś spadek
spadek wilgotności
wilgotności
czyli
względnej lub
lub wzrost
wzrost temperatury
temperatury powoduje
powoduje
względnej
proces
odwrotny,
nazywany
dehydratacją
[10].
proces odwrotny, nazywany dehydratacją [10].
Należy
zauważyć,
że
część
soli
posiada
zdolNależy zauważyć, że część soli posiada zdolność do
do hydratacji,
hydratacji, jak
jak np.
np. siarczan
siarczan sodu
sodu czy
czy
ność
węglan sodu,
sodu, inne
inne zaś,
zaś, jak
jak np.
np. chlorek
chlorek sodu,
sodu,
węglan
nieposiadają
posiadajątakiej
takiejzdolności
zdolności[11].
[11].
nie
Procesowi
hydratacji
towarzyszy
zwiększeProcesowi hydratacji towarzyszy zwiększenie objętości
objętości soli,
soli, które
które pociąga
pociąga za
za sobą
sobą wywynie
stąpienie ciśnienia
ciśnienia hydratacyjnego.
hydratacyjnego. Może
Może toto
stąpienie
być istotną
istotną przyczyną
przyczyną zniszczeń
zniszczeń ww strukturze
strukturze
być
elementów
budowlanych.
elementów budowlanych.

Builder
Builder

Na podstawie
podstawie równania
równania Corrensa
Corrensa możliwe
możliwe
Na
jest wyznaczenie
wyznaczenie wartości
wartości obliczeniowych
obliczeniowych cicijest
śnienia
krystalizacji
dla
konkretnych
soli,
w
zaśnienia krystalizacji dla konkretnych soli, w zadanychtemperaturach
temperaturachi istopniach
stopniachprzesycenia
przesycenia
danych
roztworu. W
W ten
ten sposób
sposób można
można określić
określić szkoszkoroztworu.
dliwość danej
danej soli
soli ww odniesieniu
odniesieniu do
do poszczeposzczedliwość
gólnychmateriałów
materiałówbudowlanych.
budowlanych.
gólnych
Aby
doszło
do
krystalizacji,
niezbędny jest
jest
Aby doszło do krystalizacji, niezbędny
stanprzesycenia.
przesycenia.NaNa
wykresie
2.) postan
wykresie
(rys.(rys.
2.) pokazakazana
jest zależność
temperatury
T roztwona
jest zależność
temperatury
T roztworu
od
ru
od
stosunku
stężeń
roztworu
C/C
stosunku stężeń roztworu C/Cs. Krystalizacja
s. Krystalizacja
możetylko
wystąpić
tylko
między
stanamoże
wystąpić
między
stanami
nasycemi inasycenia
i przesycenia.
nie
nia
przesycenia.
KrystalizacjaKrystalizacja
nie może wymoże wystąpić,
jeślinieroztwór
nie jest Na
nasycostąpić,
jeśli roztwór
jest nasycony.
tym
ny. Na tym
wykresie przedstawione
rówwykresie
przedstawione
są również trzysąteorenież
trzy
teoretyczne
sytuacje,
w
których
motyczne sytuacje, w których może dojść do kryże dojść soli.
do krystalizacji
Podążając
ścieżstalizacji
Podążając soli.
ścieżką
od punktu
A
ką punktu
od punktu
A do punktu
temperatudo
B, temperatura
spadaB,przy
stałym
ra spada przy stałym stężeniu, na przykład

grudzień
grudzień2017
2017

Rys. 2. Wykres zależności stężenia roztworu od temperatury. Przesycenie można uzyskać
następująco: poprzez przejście z A do B – wskutek samego chłodzenia; przejście z A do C –
wskutekzwiększania
zwiększaniastężenia;
stężenia;albo
alboteż
teżprzejście
przejściezzAAdo
doDD––wskutek
wskutekkombinacji
kombinacjiprzejść
przejśćzzAAdo
doBB
wskutek
doCC[6]
[6]
i izzAAdo

w 0°C
w 0°C
34,2
34,2
29,1
29,1
56,5
56,5
29,7
29,7
7,2
7,2
10,7
10,7
10,2
10,2

Anhydryt CaSO4
Anhydryt CaSO
Gips CaSO4 ∙ 2H42O
Gips CaSO 4 ∙ 2H2O
Halit NaCl
Halit NaCl
Tenardyt Na2SO4
Tenardyt Na2SO4
Mirabilit Na2SO4 ∙ 10H2O
Mirabilit Na2SO4 ∙ 10H2O
Epsomit MgSO
2 ∙ 7H2O
Epsomit MgSO 4 ∙ 7H2O
Siedmiohydrat [heptahydrat]
węglanu
sodu Na[heptahydrat]
Siedmiohydrat
2CO3 ∙ 7H2O
węglanu sodu Na2CO3 ∙ 7H2O
Sześciohydrat [heksahydrat]
siarczanu
magnezu
∙ 6H2O
Heksahydryt
MgSOMgSO
4 ∙ 6H24O

zna

tan

pon

gdzie:
s
s
Pgdzie:
– ciśnienie spowodowane wzrostem krysztaP –[atm];
ciśnienie spowodowane wzrostem kryształów
[atm];
Rłów
– stała
gazowa [atm∙dm3 /(mol∙K)];
R
–
stała
gazowa
[atm∙dm3 /(mol∙K)];
T – temperatura
[K];
T
–
temperatura
[K];
Vs – molowa objętość soli [dm3/mol];
Vs – molowa
objętość soli [dm3 /mol];
C/C
s – stosunek stężenia soli w stanie przesyC/C
–
stosunek
stężenia
soli nasycenia.
w stanie przesycenias do stężenia soli
w stanie
cenia do stężenia soli w stanie nasycenia.
Objętość molowa
[cm3/mol]
Objętość
molowa
[cm3/mol]

D
s
acja

ln C
P = RT
C
s lnCs
P =VRT
V
C

Sól
Sól

Y’

NAUKAII IBUDOWNICTWO
BUDOWNICTW
NAUKA
NAUKA
BUDOWNICTWO
grudzień 2017
grudzień
grudzień2017
2017

72
72
72
Builder
Builder
Builder

Sól pierwotna
CaCl2 ∙ 2H2O
Sól pierwotna
Sól2 ∙pierwotna
4H2O
CaCl
CaCl2 ∙ 2H2O
CaCl
O 2O
MgSO2 ∙2H∙ 22H
CaCl2 ∙ 4H2O
∙ 4HO2O
CaCl∙ 26H
MgSO
2
∙2H2O
MgSO
24
H 2O
MgSO
2 ∙O
Na2CO3 ∙ H
MgSO24 ∙ 26H2O
∙
6H
MgSO
Na2SO24 2O
Na2CO3 ∙ H2O
2CO
3 ∙ H 2O
3CaSO
C3AlHNa
6 +Na
SO 4
Na22SO44
C3AlH6 + 3CaSO4
C3AlH6 + 3CaSO4

Sól hydratyzowana

Zwiększenie objętości [%]

CaCl2 ∙ 4H2O
Sól hydratyzowana
Sól
hydratyzowana
CaCl
2 ∙ 6H2O
CaCl2 ∙ 4H2O
CaCl
4H2OO
MgSO22∙∙6H
CaCl2 ∙ 6H22O
CaCl2∙∙7H
6H2OO
MgSO
MgSO2 24 ∙ 6H2 2O
MgSO
∙
6H2O
O
Na2CO3 ∙2 10H
MgSO24 ∙ 7H22O
MgSO
∙
7H
O
Na2SO4 ∙2 10H22O
Na2CO3 ∙ 10H2O
2CO
3 ∙ 10H2O
3CaO ∙ AlNa
∙ 3CaSO
2O3SO
Na
∙ 10H4 O∙ 32H2O
Na22SO44 ∙ 10H22O
3CaO ∙ Al O ∙ 3CaSO4 ∙ 32H O
3CaO ∙ Al22O33 ∙ 3CaSO4 ∙ 32H22O

35
Zwiększenie objętości [%]
Zwiększenie24
objętości [%]
35
35
145
24
24
11
145
145
148
11
11
311
148
148
227
311
311
227
227

Tablica 3. Zwiększenie objętości soli krystalizujących z wodą krystaliczną [12]
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Rys. 5. Związek pomiędzy morfologią kryształów a wilgotnością podłoża z materiału porowatego [2]
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Fot. 1–3. Przykłady występowania nalotów
solnych na powierzchni mineralnego tynku
cienkowarstwowego (fot. Bartosz Polaczyk)

jącą w znaczącym stopniu estetykę elewacji
(fot. 1–3), o ile nie zastosuje się odpowiedniego środka zapobiegawczego. Nierozpuszczalny węglan wapniowy, wychwytując w dalszym
ciągu dwutlenek węgla i parę wodną z atmosfery, przekształca się co prawda w rozpuszczalny kwaśny dwuwęglan wapniowy, który
z czasem (1–2 lata) może zostać całkowicie
spłukany z elewacji przez wodę opadową, ale
dotyczy to oczywiście wypraw na elewacjach
wystawionych na równomierne działanie opadów atmosferycznych.
Białe lub szare przebarwienia w postaci kożuchów to naloty krzemianowe. Przebarwienia te
mogą być obecne na całej powierzchni muru lub
mogą ograniczać się do mniejszych obszarów
o nieregularnym kształcie. Naloty mogą również
przylegać do elementów wykończenia, takich
jak prefabrykaty betonowe czy też duże połacie
szklane. Przyczyną ich powstawania jest z reguły czyszczenie powierzchni muru ceglanego
kwasem solnym lub niedostatecznym zwilżaniem albo spłukiwaniem podczas czyszczenia.
Na cegle czerwonej, piaskowej lub białej mogą występować plamy koloru zielonego lub żółtego. Pojawiają się zazwyczaj po kontakcie
z wodą lub kwasem solnym. Przebarwienia tego typu są z reguły osadem soli wanadu. Pochodzą one z surowców użytych do produkcji
cegieł. To właśnie sole wanadu, składające się
z siarczanów i chlorków lub ich hydratów, są koloru zielonego lub żółtego.
Plamy wanadu występują w sposób podobny do wykwitów soli, z tym że tlenek wanadu
i siarczany rozpuszczają się i tworzą roztwór,
który może być bardzo kwaśny. Po wyparowaniu wody sole wanadu tworzą osad na powierzchni muru. Chlorkowe sole wanadu, jak
np. chlorek wanadylu, mogą powstawać na
skutek stosowania kwasu solnego lub nadmiernej ekspozycji na wilgoć.
Zapobieganie nalotom wanadowym jest o tyle ważne, że są one trudne do usunięcia, a niewłaściwie przeprowadzone działania czyszczące mogą prowadzić do powstania nierozpuszczalnego osadu o kolorze brązowym.
W pewnych warunkach w spoinach murów
ceglanych mogą pojawiać się ciemnobrunatne,
brązowe lub rzadziej szare przebarwienia. Czasem te brązowe przebarwienia mogą „rozchodzić się” w dół, po powierzchni cegły. Ten typ
przebarwień jest skutkiem obecności tlenku
magnezu, stosowanego jako barwnik w ce-

głach o kolorze brązowym, czarnym lub szarym
i jego reakcji z kwasem.
W procesie wypalania cegły manganowe
składniki koloryzujące przechodzą określone
zmiany chemiczne, które doprowadzają do tego, iż składniki te stają się nierozpuszczalne
w wodzie. Są one jednak w różnym stopniu rozpuszczalne w słabych kwasach. Po rozpuszczeniu takie związki mogą migrować ku powierzchni muru. Dzieje się tak przy zastosowaniu kwasu solnego do czyszczenia muru [21].
Negatywne oddziaływanie soli może przejawiać się nie tylko wykwitami, przebarwieniami
czy zniszczeniami strukturalnymi. Sole, które
krystalizują, czy to na powierzchni, czy to w porach materiału, mają często właściwości higroskopijne, co prowadzi do podwyższenia wilgotności muru. Może to z kolei stwarzać korzystniejsze warunki do rozwoju pleśni i grzybów
[22], a także przyczyniać się do obniżenia właściwości termicznych przegrody [23]. Ponadto
przewodność cieplną materiałów mogą zwiększać sole wykrystalizowane w porach, wpływając na zwiększenie strat ciepła z pomieszczeń
[24]. Wśród innych zagrożeń można też wymienić obniżenie wytrzymałości muru, zarówno na
skutek jego podwyższonej wilgotności, jak i korozji naprężeniowej w wyniku występowania
krystalizacji podpowierzchniowej wewnątrz porów materiału [23].
Właściwa diagnoza i zapobieganie działaniu
soli na budynek jest zatem ważne nie tylko ze
względów estetycznych, ale też w dalszej perspektywie ze względów bezpieczeństwa budowli. Bieżąca konserwacja i reagowanie na
pojawiające się symptomy krystalizacji soli są
najlepszym sposobem na uniknięcie poważnych uszkodzeń spowodowanych przez sole
w dłuższym czasie.
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