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Streszczenie
AktywnoĞü mikroorganizmów, a przede wszystkim bakterii i grzybów w istotny sposób wpáywa na swoiste cechy i wartoĞü uĪytkową
materiaáów budowlanych. Jest to rodzaj korozji biologicznej, stanowiącej szczególny przypadek korozji chemicznej, która powoduje obniĪenie
lub utratĊ wáaĞciwoĞci uĪytkowych materiaáu. Oprócz korozji biologicznej, grzyby mogą równieĪ stwarzaü zagroĪenie dla zdrowia uĪytkowników zasiedlonych obiektów. Ich toksyczne oddziaáywanie na zdrowie ludzi i zwierząt uwaĪa siĊ za znacznie groĨniejsze w skutkach od
biokorozji materiaáów. Stosowane obecnie Ğrodki biobójcze w postaci biocydów i nanocząstek srebra równieĪ mogą stanowiü zagroĪenie.
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badaĔ porównawczych zapraw wapienno-cementowych implantowanych powierzchniowo
i w masie cząstkami srebra o wymiarach mikrometrów. Stwierdzono, Īe zastosowany dodatek mikrocząstek srebra nie wpáywa w sposób
istotny na wáaĞciwoĞci ¿zyczne testowanych zapraw, natomiast wyraĨnie ogranicza rozwój grzybni, co potwierdza biobójczą aktywnoĞü
tego pierwiastka, takĪe w proponowanych w tej pracy ukáadach zapraw tynkarskich.
Sáowa kluczowe: korozja biologiczna, zaprawy tynkarskie, mikrocząstki srebra

INFLUENCE OF ADDITION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SILVER MICROPARTICLES
ON PROPERTIES OF MINERAL MORTARS
The activity of microorganisms, especially bacteria and fungi, affects considerably the individual features and utility of building materials.
It is a type of biological corrosion (a special case of chemical corrosion) which causes the loss or decrease in the material’s utility. Apart from
biological corrosion, fungi may also generate a threat to the users of infected buildings. Their toxic inÀuence on human and animal health
is considered to have much more fatal consequences than the biocorrosion of materials. Biocidal agents in the form of biocides and silver
nanoparticles, that are in common use these days, are also likely to pose a serious threat. This paper presents the results of comparative
research on limestone-cement mortars implanted of silver particles of micrometres in size on the surface and in the mass. It has been
concluded that the applied addition of silver microparticles has no signi¿cant effect on the physical features of the tested mortar. However,
it clearly hinders the development of mycelium, which con¿rms the biocidal activity of the element in the mortar solutions in question.
Keywords: Biocorrosion, Mortar, Silver microparticles

1. Wprowadzenie
AktywnoĞü mikroorganizmów, a przede wszystkim bakterii i grzybów w istotny sposób wpáywa na swoiste cechy
i wartoĞü uĪytkową takich materiaáów jak drewno, wyroby papierowe, tworzywa sztuczne, ceramiczne materiaáy budowlane, farby i lakiery, naraĪonych na kontakt z drobnoustrojami.
Zjawisko wywoáane rozwojem grzybów okreĞla siĊ mianem
biodeterioracji pleĞniowej. Jest to rodzaj korozji biologicznej,
stanowiącej szczególny przypadek korozji chemicznej, która powoduje obniĪenie lub utratĊ wáaĞciwoĞci uĪytkowych
materiaáu w wyniku sumowania siĊ dwóch niekorzystnych
procesów: mykotoksycznego skaĪenia Ğrodowiska oraz biodegradacji [1]. Biokorozja materiaáów technicznych zachodzi
wtedy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające intensywnemu
rozwojowi mikroorganizmów.

Grzyby, jako organizmy heterotro¿czne, zasiedlające
róĪnorodne Ğrodowiska, odgrywają wiodącą rolĊ w procesie
rozkáadu materii organicznej i globalnym obiegu pierwiastków. Dobrze rozwijają siĊ tam, gdzie mają dostateczną iloĞü
substancji odĪywczych, optymalną wilgotnoĞü (ok. 70%),
odpowiednią temperaturĊ i Ğrodowisko o pH = 5,6-6,5 [2]. Na
rozwój okreĞlonych gatunków tych mikroorganizmów wpáywa
równieĪ charakter i wáaĞciwoĞci podáoĪa (zawartoĞü róĪnych
mineraáów, zasolenie) [3].
Inicjacji i rozwojowi korozji biologicznej towarzyszy tworzenie siĊ tzw. bio¿lmu, czyli záoĪonej struktury o konsystencji
hydroĪelu przylegającego do powierzchni. Jego powstanie
inicjują tylko niektóre bakterie wiąĪące siĊ z powierzchnią
materiaáów siáami van der Waalsa. Powstający bio¿lm jest
dogodnym siedliskiem dla mikroorganizmów, gdyĪ charakteryzuje siĊ chropowatą, niejednolitą mikrostrukturą z licznymi
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ujĞciami porów. W porach zachodzi kondensacja pary wodnej, a po wyeksponowaniu na dziaáanie czynników zewnĊtrznych bio¿lm pokrywa siĊ osadem substancji nieorganicznych
i organicznych. Ponadto Ğluz bakteryjny, wydzielany przez
komórki bakterii inicjujących powstanie bio¿lmu, jest nie
tylko podáoĪem sprzyjającym rozwojowi bakterii, grzybów
i glonów, ale tworzy równieĪ warstwĊ chroniącą zasiedlające
go mikroorganizmy [4].
Mikroorganizmy, wystĊpujące zarówno na powierzchni
jak i we wnĊtrzu (w porach) materiaáów budowlanych, mogą
byü przyczyną procesów ich niszczenia na skutek wydzielania enzymów i produktów metabolizmu [4], prowadzącego
do tworzenia siĊ báon biologicznych. Báony te wpáywają na
wzrost porowatoĞci z wytworzeniem mikropĊkniĊü wywoáanych dyfuzją pary wodnej wewnątrz materiaáu. Zewnątrzkomórkowe substancje polimerowe (ang. extracellular
polymeric substances; EPS) oraz związki zmniejszające
napiĊcie powierzchniowe, wydzielane do Ğrodowiska przez
mikroorganizmy [5], są przyczyną tych procesów. Materiaáy
pochodzenia organicznego ulegają rozkáadowi w wyniku
pobierania przez grzyby organicznych substancji pokarmowych [6]. Inną aktywnoĞcią cechują siĊ drobnoustroje
zasiedlające typowo nieorganiczne materiaáy budowlane,
bowiem wytwarzając kwaĞne metabolity (kwas szczawiowy,
glukonowy, cytrynowy), kompleksujące jony Ca2+ i Mg2+,
powodują wymywanie tych pierwiastków, a tym samym powaĪne osáabienie struktury materiaáu [7]. Problem ten dotyczy
szczególnie zawilgoconych obiektów budowlanych, w których
ksztaátuje siĊ specy¿czny mikroklimat sprzyjający rozwojowi
destrukcyjnej mikroÀory oraz szkodników biologicznych.
Grzyby, które najczĊĞciej spotyka siĊ w róĪnego typu
obiektach budowlanych, zaliczane do rodzajów: Aspergillus
sp., Penicillium sp., Fusarium sp., Candida sp., Alternaria
sp. oraz Cladosporium sp. [8], w dwojaki sposób oddziaáują
na otoczenie. Oprócz korozji biologicznej materiaáów budowlanych mogą równieĪ stwarzaü zagroĪenie dla zdrowia
uĪytkowników zasiedlonych obiektów [6]. Toksyczne oddziaáywanie grzybów na zdrowie ludzi i zwierząt uwaĪa siĊ za
znacznie groĨniejsze w skutkach od biokorozji materiaáów [9,
10]. Wiele gatunków wytwarza szkodliwe mykotoksyny (np.
aÀatoksyny), których juĪ nawet jednorazowa dawka prowadzi
do nieodwracalnych, przedrakowych i nowotworowych zmian
w wątrobie czy efektu teratogenicznego u rozwijających
siĊ páodów. Do innych schorzeĔ bĊdących konsekwencją
przebywania w zagrzybionych pomieszczeniach naleĪą:
alergiczny nieĪyt báony Ğluzowej nosa, astma oskrzelowa,
zmiany skórne o charakterze grzybic, alergiczne zapalenie
pĊcherzyków páucnych oraz alergie pokarmowe [2]. Jednak szkodliwy wpáyw na zdrowie ludzi mogą mieü takĪe
biocydy stosowane do impregnacji i odgrzybiania róĪnego
typu materiaáów [11]. Przedstawione kwestie powodują, Īe
obiektom budowlanym, jak i materiaáom dopuszczonym do
ich ochrony, stawia siĊ odpowiednie wymagania w zakresie
higieniczno-sanitarnym oraz w sferze odpornoĞci na korozjĊ
biologiczną, które formuáowane są w postaci aktów prawnych
takich jak Prawo budowlane czy dyrektywa Rady Wspólnot
Europejskich [6].
Na rynku znajduje siĊ wiele preparatów przeznaczonych do odgrzybiania róĪnego typu materiaáów. JednakĪe
chemiczne metody zwalczania pleĞni z wykorzystaniem biocydów nie są powszechnie akceptowane ze wzglĊdu na sto-
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a)

b)
Rys. 1. Obraz mikroskopowy (SEM) Ğladów agresji biologicznej:
a) tynk wapienny z warstwy powierzchniowej, b) pobiaá wapienny.
Fig.1. Microscopic observation (SEM) of traces of biological corrosion: a) surface of calcareous mortar, b) white wash.

sunkowo niedáugi okres ochrony, związany z mechanizmami
odpornoĞciowymi mikroorganizmów oraz stąd koniecznoĞü
powtarzania zabiegu nanoszenia powáoki ochronnej [12]. Nie
bez znaczenia pozostaje takĪe toksycznoĞü i niekorzystny
wpáyw tych Ğrodków na Ğrodowisko oraz ludzkie zdrowie [13].
Na podstawie badaĔ oceny skutecznoĞci zabiegów dezynfekcyjnych w zwalczaniu grzybów pleĞniowych opisanych
przez JaniĔską [14] udowodniono, Īe zastosowanie biocydu
do zwalczania grzybów pleĞniowych na powierzchni materiaáów budowlanych nie daje gwarancji jego dáugoterminowej
skutecznoĞci. Efekt ten moĪna uzyskaü jedynie w wyniku
wielokrotnego powtarzania zabiegu dezynfekcyjnego.
Badania nad procesami korozji i poprawy trwaáoĞci materiaáów budowlanych (w tym materiaáów betonowych i tynków) są istotne z punktu widzenia szeroko pojĊtej ochrony
Ğrodowiska i zrównowaĪonego budownictwa. Przykáadowe
obrazy mikroskopowe (Rys. 1), wykonane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, pochodzące z badaĔ
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mikrostruktury i skáadu tynków i pobiaáu w pomieszczeniu
korpusu dawnego Paáacu Biskupów Krakowskich w Kielcach,
wskazują na postĊpujący proces biokorozji tych materiaáów.
Deterioracja w odniesieniu do materiaáów budowlanych
postĊpuje co prawda w wiĊkszoĞci przypadków stopniowo
oraz z niewielką szybkoĞcią, jednakĪe jej skutki prowadziü
mogą do powaĪnych katastrof budowlanych [4].
Od wielu lat do zwalczania bądĨ zahamowania wzrostu
mikroorganizmów wykorzystuje siĊ metale ciĊĪkie w postaci
soli bądĨ związków organicznych. JednakĪe, ze wzglĊdu na
udowodnioną toksycznoĞü, jaką związki te wykazują w stosunku do organizmów ludzi czy zwierząt, dąĪy siĊ do caákowitego wycofywania ich z uĪycia [15]. Poszukiwania Ğrodków
bójczych skierowane są obecnie na dodatki metali o duĪym
stopniu rozdrobnienia [16, 17]. Zaletami tzw. ukáadów „nano”
są: bardzo rozwiniĊta powierzchnia, co zapewnia aktywnoĞü
biologiczną nawet przy maáych stĊĪeniach dodatków, oraz
moĪliwoĞü uzyskania homogenicznych ukáadów [18].
Powszechnie znana z literatury jest aktywnoĞü biobójcza
cząstek srebra [19]. Dyskusyjnym pozostaje jednak to, czy
wiĊkszą skutecznoĞü wykazuje srebro na zerowym stopniu
utlenienia czy w postaci jonowej. Badania opisane przez
Woáejko i in. [2] pokazują, Īe jony srebra, wprowadzane
przez nanocząstki, wykazują lepsze dziaáanie inhibitujące
wzrost mikroorganizmów. Mechanizm hamujący aktywnoĞü
mikroorganizmów pod wpáywem dziaáania cząstek Ag nie
zostaá caákowicie poznany [20, 22], ale jak podaje literatura
w przypadku nanocząstek srebra prawdopodobnie jest to
wynikiem procesów związanych z uszkadzaniem báony
komórkowej mikroorganizmów[21].
Rozwój nanotechnologii wymógá koniecznoĞü badaĔ
toksykologicznych w zakresie szkodliwoĞci nanocząstek
dla Ğrodowiska oraz zdrowia czáowieka. NajwiĊcej obaw
związanych z wymiarem nano wynika z braku w organizmie
czáowieka barier ograniczających przemieszczanie siĊ
cząstek o wymiarze zwáaszcza poniĪej 10 nm. Nanocząstki
mogą swobodnie przenikaü przez báony komórkowe (gáównie
mitochondriów [23, 24]) i migrowaü w organizmie do róĪnych
narządów, w nich ulegaü depozycji i wywoáywaü szkodliwe
skutki zdrowotne. Swobodnej migracji sprzyja równieĪ fakt,
Īe są one sáabo wychwytywane przez ukáad immunologiczny
[25]. Oznacza to, Īe istnieje realne zagroĪenie związane
z niekontrolowanym obiegiem nanocząstek w Ğrodowisku
naturalnym oraz wnikaniem do organizmu ludzkiego.
Mając powyĪsze uwagi na wzglĊdzie, zaproponowano
i wstĊpnie przebadano rozwiązanie, w którym wáaĞciwoĞci
bójcze sprawują cząstki metalicznego srebra o wymiarach
mikrometrów. Ich oddziaáywanie na ograniczenie rozwoju mikroorganizmów sprawdzono na typowej zaprawie wapienno-

-cementowej, predysponowanej jako najczĊĞciej stosowane
wykoĔczenie zewnĊtrzne budynków. Zaprawa ta, implantowana cząstkami srebra, w proponowanym rozwiązaniu
stanowi barierĊ zabezpieczającą konstrukcjĊ i wewnĊtrzną
czĊĞü budynku przed agresją biologiczną. W opinii autorów
niniejszego opracowania, dotychczas stosowane zabezpieczenia w postaci farb elewacyjnych zawierających biocydy
lub nanocząstki srebra nie są w peáni satysfakcjonujące.
W opisywanym eksperymencie wytworzono próbki
typowej zaprawy wapienno-cementowej implantowanej (powierzchniowo lub w masie) cząstkami srebra o wymiarach
mikrometrycznych. Badano wpáyw tych operacji technologicznych na wybrane wáaĞciwoĞci ¿zyczne zapraw, a przede
wszystkim na ich odpornoĞü na agresjĊ biologiczną.

2. Przygotowanie próbek
Próbki do badaĔ wykonane zostaáy w formie prostopadáoĞcianów 160 mm × 40 mm × 40 mm, zgodnie z metodyką
opisaną w normie PN-85/B-04500 - „Zaprawy budowlane.
Badania cech ¿zycznych i wytrzymaáoĞciowych”. Skáad badanych zapraw podano w Tabeli 1. Próbki poddano testom
po 90. dniach od ich uformowania.
Powierzchnie wybranych próbek badanych zapraw malowano jedno- lub dwukrotnie (po upáywie 72. h) gruntem
srebrzącym GAg10 i suszono. W Tabeli 2 podano oznaczenia
próbek i szczegóáowy ich opis.

3. Oznaczenia wybranych wáaĞciwoĞci
¿zycznych badanych zapraw
Badania porównawcze stwardniaáych próbek zapraw,
opisanych w Tabelach 1 i 2, prowadzono zgodnie z metodyką
zawartą w PN-85/B-04500 - „Zaprawy budowlane. Badania
cech ¿zycznych i wytrzymaáoĞciowych”. Ograniczono siĊ do
nastĊpujących oznaczeĔ:
– wytrzymaáoĞü na zginanie i Ğciskanie po 90. dniach
dojrzewania,
– gĊstoĞü w stanie wysuszonym,
– nasiąkliwoĞü zaprawy suchej,
– podciąganie kapilarne,
– wspóáczynnik rozmiĊkania przy zginaniu, Kz.
Wyniki badaĔ zestawiono w Tabelach 3-5 i wskazują one,
Īe malowanie powierzchni próbek zapraw srebronoĞnym
gruntem GAg10, jak i wprowadzenie go jako skáadnika zestawu surowcowego przy otrzymywaniu badanych zapraw
nie wpáywa w znaczący sposób na ich wytrzymaáoĞü na
Ğciskanie i zginanie (Tabela 3). NasiąkliwoĞü i podciąganie

Tabela 1. Receptury otrzymywania badanych zapraw.
Table 1. Recipes of preparation of tested mortars.
Surowce

Zaprawa bazowa

Zaprawa implantowana Ag

Piasek kwarcowy < 1 mm

4000 g

4000 g

Wapno hydratyzowane

600 g

600 g

Cement portlandzki CEM I 32,5

200 g

200 g

Woda

do konsystencji 170 mm

do konsystencji 170 mm

*GAg10

7% suchej mieszanki

*GAg10 – grunt srebrzący, zawierający ĪywicĊ syntetyczną z dodatkiem 0,32% wag. srebra.
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Tabela 2. Opis badanych próbek.
Table 2. Description of test samples.
Oznakowanie

Opis próbek

K

zaprawa bazowa nie malowana

K1x

zaprawa bazowa jednokrotnie malowana, zuĪycie GAg10 – 222 g/m2

K2x

zaprawa bazowa dwukrotnie malowana, zuĪycie GAg10 w drugiej warstwie – 115 g/m2

ZAgK

zaprawa z GAg10 w masie nie malowana

ZAgK1x

zaprawa z GAg10 jednokrotnie malowana, zuĪycie GAg10 – 191 g/m2

ZAgK2x

zaprawa z GAg10 dwukrotnie malowana, zuĪycie GAg10 w drugiej warstwie – 90 g/m2

Tabela 3. WáaĞciwoĞci ¿zyczne badanych zapraw.
Table 3. Physical proprieties of studied mortars.

Próbka

GĊstoĞü objĊtoĞciowa,
rs [kg/m3]

NasiąkliwoĞü,
[%] masy

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie,
Rs [MPa]

WytrzymaáoĞü na zginanie,
Rz [MPa]

K
K1x
K2x
ZAgK
ZAgK1x
ZAgK2x

1782
1736
1729
1780
1762
1720

15,8
15,5
15,9
14,6
13,9
14,2

0,82 ± 0,06
0,79 ± 0,06
0,77 ± 0,03
0,84 ± 0,02
0,82 ± 0,04
0,74 ± 0,03

0,58 ± 0,04
0,62 ± 0,02
0,63 ± 0,03
0,65 ± 0,05
0,62 ± 0,02
0,61 ± 0,03

Tabela 4. Podciąganie kapilarne.
Table 4. Capillary pulling up.

Próbka

Przyrost masy próbek [%]
po 1 h

po 3 h

po 6 h

po 24 h

K

6,9

11,2

14,6

15,6

K1x

6,5

9,9

12,8

15,3

K2x

6,6

10,1

12,7

15,4

ZAgK

4,1

6,2

8,2

13,2

ZAgK1x

2,1

4,2

9,1

11,2

ZAgK2x

4,4

7,4

9,7

14,5

Tabela 5. Wspóáczynnik rozmiĊkania przy zginaniu Kz.
Table 5. Softening coef¿cient in bending Kz.
Próbka
K
K1x
K2x
ZAgK
ZAgK1x
ZAgK2x

Rzs, próbka sucha
[MPa]
0,58 ± 0,04
0,62 ± 0,02
0,63 ± 0,03
0,65 ± 0,05
0,62 ± 0,02
0,61 ± 0,03

Rzm, próbka mokra
[MPa]
0,24 ± 0,01
0,28 ± 0,01
0,27 ± 0,02
0,36 ± 0,02
0,32 ± 0,02
0,32 ± 0,01

Kz = Rzm/Rzs
0,41
0,45
0,43
0,56
0,52
0,53

kapilarne nieco zmalaáy po wprowadzeniu gruntu GAg10
w objĊtoĞü zaprawy (Tabela 3 i 4), Ğwiadcząc o pewnych
zmianach w strukturze porów z tym związanych. Jako skutek
zaobserwowano wzrost wytrzymaáoĞci nasączonych wodą
próbek zawierających GAg10 w objĊtoĞci zaprawy oraz
korzystny wzrost wspóáczynnika rozmiĊkania w przypadku
tych materiaáów (Tabela 5).
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4. Analiza wpáywu dodatku gruntu
srebrzącego GAg10 zawierającego
ĪywicĊ syntetyczną na zmianĊ
mikrostruktury próbek
Badania mikrostruktury wybranych próbek przeprowadzono za pomocą mikroskopu skaningowego (Nova NanoSEM 200 ¿rmy FEI), wyposaĪonego w mikroanalizator
rentgenowski EDS ¿rmy EDAX. Przeáomy badanych próbek
nie byáy napylane materiaáem przewodzącym. Aglomeraty
cząstek metalicznego srebra, jako pierwiastka o najwiĊkszej
liczbie atomowej, na obrazach BSED (ang. backscattered
electron detector) pojawiaáy siĊ w postaci najjaĞniejszych
obszarów, co uáatwiaáo ich identy¿kacjĊ na powierzchni
ceramicznej matrycy. Wyniki badaĔ przeprowadzonych na
przeáomach próbek pokazano na Rys. 2-5.
W przypadku zaprawy kontrolnej jednokrotnie powierzchniowo pomalowanej syntetyczną Īywicą, zawierającą cząstki
metalicznego srebra, (K1x) wykonano rentgenowską analizĊ
pierwiastkową EDS w punktach oznaczonych na mikrofotogra¿i SEM (Rys. 2a) cyframi 1, 2, 3. (Rys. 2b, 2c i 2d). W jej
wyniku moĪemy stwierdziü, Īe w badanej zaprawie ziarna
piasku spojone są produktami hydratacji, a nastĊpnie karbonatyzacji cementu portlandzkiego i wapna hydratyzowanego,
a wiĊc gáównie wĊglanu wapniowego (pkt. 2) z domieszkami
glinokrzemianów (pkt. 3). Implantowane, w tym przypadku
powierzchniowo, cząstki metalicznego srebra widoczne
są jako biaáe obszary, co potwierdzają wyniki mikroanalizy
wykonanej w pkt.1.
Na mikrofotogra¿ach SEM (Rys. 3-5) przedstawiono
przeáomy próbek zapraw implantowanych w masie Īywicą
syntetyczną zawierającą cząstki metalicznego srebra, widoczne jako biaáe punkty. W próbkach dodatkowo malowanych gruntem GAg 10 (Rys. 4 i 5), oprócz cząstek srebra
wystĊpujących w caáej objĊtoĞci zaprawy, obserwujemy
dodatkowo ich wystĊpowanie na powierzchni.

WPàYW DODATKU BIOAKTYWNYCH MIKROCZĄSTEK SREBRA NA WàAĝCIWOĝCI UĩYTKOWE TYNKÓW MINERALNYCH

a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Mikrostruktura (SEM) próbki K1x - zaprawa kontrolna malowana powierzchniowo syntetyczną Īywicą zawierającą cząstki metalicznego srebra (a) oraz analiza EDS w punktach 1 (b), 2 (c) i 3 (d).
Fig. 2. Microstructure (SEM) of K1x mortar (a) and EDS analyses in points 1 (b), 2 (c) and 3 (d).

Rys. 3. Obraz SEM próbki ZAgK.
Fig.3. SEM image of ZAgK sample.

Rys. 4. Obraz SEM próbki ZAgK1x.
Fig. 4. SEM image of ZAgK1x sample.

5. Badania porównawcze odpornoĞci
testowanych zapraw na agresjĊ
biologiczną

dardowej poĪywki glukozowo–ziemniaczanej. Eksperymenty
zakáadano w sterylnym podáoĪu (20 cm3) zestalonym agarem,
które szczepiono poprzez dyspersjĊ powierzchniową 5,5 cm3
inokulum, bĊdącego zawiesiną zarodników testowanego
grzyba w páynnej poĪywce. StĊĪenie zarodników w inokulum wynosiáo 105 cfu/cm3. NastĊpnie, na powierzchni tak
przygotowanych podáoĪy umieszczano badane materiaáy
i zamykano pojemniki w celu ograniczenia kontaminacji

DoĞwiadczenie sprawdzające aktywnoĞü fungistatyczną
zaprawy implantowanej gruntem srebrzącym wobec grzyba
Trichoderma koningii przeprowadzono w septycznych pojemnikach szklanych o pojemnoĞci 250 ml z uĪyciem stan-
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Rys. 5. Obraz SEM próbki ZAgK2x.
Fig. 5. SEM image of ZAgK2x sample.

(kontrola) oraz próbki zawierające dodatek srebra (Ag).
Ukáady te róĪniáy siĊ ksztaátem badanych próbek tynków
(nieregularny lub krąĪki) oraz wiekiem tynków (stary tynk ok.
20-letni byá jednokrotnie malowany z jednej strony gruntem
srebronoĞnym o stĊĪeniu wagowym srebra 0,32%, natomiast
krąĪki - to nowa zaprawa tynkarska, gdzie do cieczy zarobowej dodano grunt srebronoĞny tak, Īe stĊĪenie wagowe
srebra w caáoĞci wynosiáo 0,02%).
Wyniki eksperymentów potwierdziáy, iĪ w przypadku
stosowania dodatku Ag rozwój grzybni zostaje znacząco
ograniczony. Wizualna ocena wzrostu grzybni po upáywie
3. tygodni, dokonana dla obu ukáadów eksperymentalnych
(Rys. 6 i 7), potwierdza istotny efekt fungistatyczny. Jest
on bardziej wyraĨny w przypadku krąĪków tynków (Rys. 7)
niĪ próbek tynków o nieregularnych ksztaátach, pochodzą-

a)

b)
Rys. 6. Obraz makroskopowy trzytygodniowych hodowli grzyba Trichoderma koningii towarzyszących: a) zaprawie bazowej - K, b) próbkom
starych tynków zawierających dodatek Ag na poáowie eksponowanej powierzchni; próbka wyjĞciowa – lewy obraz, próbka po badaniu –
prawy obraz.
Fig. 6. Macroscopic images of 3 weeks culture of fungus Trichoderma koningii accompanying mortar base K (a) and plaster samples Ag
microparticles implanted on a half of exposed surface (b); left image – starting sample, right image – tested sample.

mikrobiologicznej badanych ukáadów. KaĪdy eksperyment
prowadzono przez trzy tygodnie. Po tym czasie, bazując
na obserwacji makroskopowej, polegającej na wizualnej
ocenie wzrostu grzybni w odniesieniu do odpowiedniej próby
kontrolnej (zaprawy bazowej), okreĞlano podatnoĞü badanego materiaáu na zasiedlanie przez Trichoderma koningii,
a równoczeĞnie oceniano wraĪliwoĞü testowanego szczepu
na obecnoĞü analizowanego dodatku.
Badania przeprowadzono w dwóch ukáadach eksperymentalnych, z których kaĪdy zawieraá bazowe próbki tynków
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cych ze starego budownictwa (Rys. 6b). W tym przypadku
dodatkowo zaobserwowano, Īe prócz wáaĞciwej grzybni
Trichoderma koningii w podáoĪu rozwinĊáy siĊ równieĪ inne
grzyby strzĊpkowe, tworząc grzybniĊ o odmiennym, niĪ
Trichodermy koningii, kolorze strzĊpki i strukturze.

WPàYW DODATKU BIOAKTYWNYCH MIKROCZĄSTEK SREBRA NA WàAĝCIWOĝCI UĩYTKOWE TYNKÓW MINERALNYCH

a)

b)
Rys. 7. Obraz makroskopowy trzytygodniowych hodowli grzyba Trichoderma koningii towarzyszących: a) zaprawie bazowej – K (próbka
wyjĞciowa – lewy obraz, próbka po badaniu – prawy obraz) oraz b) próbkom tynków zawierających dodatek gruntu srebronoĞnego w objĊtoĞci – ZAgK.
Fig. 7. Macroscopic images of 3 weeks culture of fungus Trichoderma koningii accompanying mortar base K (a) (left image – starting sample,
right image – tested sample) and plasters containing additive of ground plaster with silver mikroparticles - ZAgK (b).

6. Podsumowanie wyników badaĔ
Malowanie powierzchni próbek zapraw srebronoĞnym gruntem GAg10, jak i wprowadzenie go jako skáadnika
zestawu surowcowego przy otrzymywaniu badanych zapraw,
nie wpáynĊáo w sposób istotny na ich wáasnoĞci mechaniczne
takie jak wytrzymaáoĞü na Ğciskanie i zginanie. Zaobserwowano natomiast, korzystne w porównaniu do zaprawy bazowej, wpáywy na zmianĊ niektórych wáaĞciwoĞci związanych
z wtórnym kontaktem z wodą, a mianowicie:
– nasiąkliwoĞü zapraw zawierających w swojej objĊtoĞci
grunt GAg10 ulegáa nieznacznemu zmniejszeniu,
– dodatek gruntu GAg10 do badanych zapraw wapienno-cementowych, spowodowaá istotne obniĪenie mierzonych wartoĞci podciągania kapilarnego, zwáaszcza
w pierwszych szeĞciu godzinach testu,
– wspóáczynnik rozmiĊkania przy zginaniu, Kz, w przypadku
próbek wytworzonych z dodatkiem GAg10 pokazaá wyĪsze wartoĞci, natomiast malowanie powierzchni próbek
nie miaáo istotnego wpáywu.
Przeprowadzono badania aktywnoĞci fungistatycznej
zaprawy implantowanej gruntem srebrzącym wobec grzyba
Trichoderma koningii. Rezultaty hodowli tego grzyba w przypadku próbek tynków z naniesionym srebrem odnoszono
do odpowiedniej kontroli wykonanej dla zaprawy bazowej.
Badania przeprowadzone z uĪyciem zapraw tynkowych
implantowanych srebrem wykazaáy, Īe obecnoĞü Ag wywiera wyraĨny wpáyw na ograniczenie rozwoju grzybni,

co potwierdza, zgodną z danymi literaturowymi, biobójczą
aktywnoĞü tego pierwiastka, takĪe w proponowanych w tej
pracy ukáadach zapraw tynkarskich.
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