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Streszczenie
Lekkie zaprawy (betony) sporządzone z udziaáem perlitu ekspandowanego charakteryzują siĊ podwyĪszoną porowatoĞcią, co skutkuje
pogorszeniem niektórych wáaĞciwoĞci uĪytkowych w obecnoĞci wilgoci. Praca stanowi podsumowanie badaĔ mających na celu poprawĊ
wáaĞciwoĞci termoizolacyjnych tworzyw perlitowych poprzez wprowadzenie domieszek o dziaáaniu hydrofobizującym i mody¿kującym mikrostrukturĊ materiaáu. Sporządzono kilka serii zapraw cementowo-perlitowych o róĪnej zawartoĞci perlitu. Scharakteryzowano ich podstawowe
wáaĞciwoĞci standardowe. Przeprowadzono pomiary podciągania kapilarnego. Dokonano obserwacji pod elektronowym mikroskopem
skaningowym, podczas których potwierdzono zwartą mikrostrukturĊ warstwy na granicy rozdziaáu wypeániacz perlitowy - matryca cementowa. W badaniach kalorymetrycznych wykazano aktywny udziaá perlitu w procesie hydratacji. Ustalono optimum proporcji cement/perlit/
domieszka, przy której relacje pomiĊdzy zachowaniem maáej gĊstoĞci objĊtoĞciowej i zmniejszeniem nasiąkliwoĞci są najkorzystniejsze.
Wskazano teĪ na korzyĞci wynikające z zastosowania domieszki napowietrzającej.
Sáowa kluczowe: cement, perlit, podciąganie kapilarne, nasiąkliwoĞü, mikrostruktura, domieszka hydrofobizująca

TRANSPORT OF WATER IN EXPANDED PERLITE MORTARS MODIFIED BY ADMIXTURES
The lightweight cement mortars with expanded perlite reveal high porosity and, as a consequence, their insulating properties can be
lowered due to the presence of environmental humidity. The studies were performed with aim to ¿nd out the mix composition of cement perlite mortars and to optimize their parameters; ¿rst of all to reduce their density and water absorption by use of admixtures. Three series
of mortars of similar consistency were produced. A water repellent and air entraining agents were used to improve the microstructure of
mortars. The density and capillary suction were measured and observations of the microstructure were carried out by SEM. The transport of
water in the admixtured mortars was signi¿cantly slowed and limited. The proportions, giving the lowered density at fairly low absorbability,
have been pointed out. The advantageous effect of an air entraining agent has been proved too.
Keywords: Cement, Perlite, Capillary suction, Absorbability, Microstructure, Water repellent

1. Wprowadzenie
Naturalny perlit jest szklistą skaáą pochodzenia wulkanicznego, powszechnie wystĊpującą w rejonie Morza
ĝródziemnego. Po wydobyciu ze záoĪa perlit jest mielony,
a nastĊpnie wprowadzany na kilka sekund do pieca, w którym
panuje temperatura okoáo 900-1000 ºC [1-6]. Pod dziaáaniem
wysokiej temperatury woda zamkniĊta w ziarnach perlitu
zamienia siĊ w parĊ, wytwarzając ciĞnienie powodujące rozkruszenie ziaren do wymiarów od kilkudziesiĊciu do kilkuset
mikrometrów. JednoczeĞnie zachodzi spiekanie szkliwa wulkanicznego. Tworzą siĊ szkliste banieczki o nieregularnych
ksztaátach, puste w Ğrodku. DziĊki tym banieczkom objĊtoĞü
ziaren roĞnie od 5 do 20 razy. Ten proces spĊczniania nazywa
siĊ ekspandacją, a powstaáe spĊczniaáe ziarna nazywane
są perlitem ekspandowanym. Materiaáy wyprodukowane
z udziaáem perlitu ekspandowanego o duĪej porowatoĞci
– tynki, zaprawy, wylewki, lekkie betony - odznaczają siĊ
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niewielkim ciĊĪarem wáaĞciwym i doskonaáą termoizolacyjnoĞcią. MoĪliwa jest równieĪ ich mody¿kacja w kierunku
wytworzenia kompozytów o specy¿cznych wáaĞciwoĞciach
[3]. WytrzymaáoĞci wyrobów perlitowych moĪna ksztaátowaü
w zaleĪnoĞci od przeznaczenia materiaáów poprzez odpowiedni dobór proporcji poszczególnych skáadników [1, 4].
Perlit, jako kruszywo wykazujące duĪą porowatoĞü otwartą, jest materiaáem nasiąkliwym, a wyroby na nim oparte áatwo
i szybko absorbują wodĊ, tracąc swoje wáaĞciwoĞci izolacyjne
[4, 6]. NasiąkliwoĞü wyrobów z perlitu moĪna ograniczyü
poprzez stosowanie impregnacji powierzchniowej lub poprzez impregnacjĊ samego kruszywa przed wprowadzeniem
go do zaczynu cementowego. Najprostszym i najbardziej
ekonomicznym rozwiązaniem jest uĪycie domieszki hydrofobizującej, dodawanej do zaczynu cementowego z perlitem.
W ostatnich latach pojawiáy siĊ domieszki hydrofobizujące
na bazie silanów – związków krzemoorganicznych, które
w twardniejącym materiale tworzą powierzchnie wodoodporne, niezwilĪalne [7].
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2. CzĊĞü doĞwiadczalna
2.1. Materiaáy
Perlit ekspandowany zastosowany w badaniach byá produktem krajowym otrzymanym przez przetworzenie surowca
pochodzącego z importu. Skáad chemiczny oraz wybrane
wáaĞciwoĞci materiaáu przedstawiono w Tabeli 1 na podstawie
informacji otrzymanej od producenta.
Tabela 1. WáaĞciwoĞci perlitu.
Table 1. Properties of perlite.

Uziarnienie

Rodzaj perlitu

EP 150, klasa II [8]

powyĪej 1mm

max 10%

0,50 – 1mm

(15 – 60)%

0,25 – 0,50 mm

(20 – 50)%

0,063 – 0,25 mm

max 30%

poniĪej 0,063mm
GĊstoĞü objĊtoĞciowa (pozorna) [kg/m ]

150

GĊstoĞü nasypowa [kg/m3]

40 – 90

WilgotnoĞü [%]

max 2

NasiąkliwoĞü objĊtoĞciowa [%]

3 – 80

Wspóáczynnik przewodnictwa cieplnego Ȝ
[W/(m·K)]

0,045 – 0,059

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa]

0,14 – 0,40

Temperatura/zakres topnienia

pow. 900 ºC

Skáad chemiczny

2.2. Badania wydzielania ciepáa

max 2%
3

SiO2

(65 – 75)%

Al2O3

(10 – 18)%

Fe2O3

(1 – 5)%

MgO + CaO

(2 – 6)%

K2O+ Na2O

(6 – 9)%

Zaprawy perlitowe sporządzono z udziaáem standardowego cementu CEM I 42,5R w oparciu o mieszanki spoiwowe, w których relacje objĊtoĞciowe pomiĊdzy cementem
i perlitem wynosiáy odpowiednio 1/3, 1/5 i 1/7 (gĊstoĞü nasypowa perlitu wynosiáa okoáo 70 g/dm3, natomiast cementu
- okoáo 1000-1050 g/dm3). StrukturĊ i wáaĞciwoĞci zapraw
mody¿kowano za pomocą dwóch rodzajów domieszek:
hydrofobizującej (związek krzemoorganiczny z dodatkami)
oraz napowietrzającej (porotwórczej) na bazie siarczynu
laurynowo-sodowego. DomieszkĊ napowietrzającą wproTabela 2. Skáad i gĊstoĞü zapraw cementowo-perlitowych.
Table 2. Composition and density of cement-perlite mortars.

wadzano jedynie do zaprawy o najwiĊkszym udziale perlitu
i zmniejszyáa ona znacznie gĊstoĞü materiaáu (zaprawa
docelowo ma peániü funkcje zaprawy lekkiej, ciepáochronnej).
Schemat receptury zapraw przedstawiono w Tabeli 2,
w której podano równieĪ gĊstoĞci sporządzonych zapraw.
Domieszki powodują obniĪenie gĊstoĞci pozornej z uwagi
na wprowadzenie dodatkowego powietrza w trakcie mieszania. Wysokie wartoĞci wspóáczynnika wodno/cementowego
wynikają z wodoĪądnoĞci perlitu; ustalono je na podstawie
pomiarów konsystencji zapraw (zbliĪone wartoĞci rozpáywu,
znajdujące siĊ w granicach 12-13 cm, Ğwiadczą o podobnej
konsystencji). Przy wprowadzaniu domieszek nie zmieniano
wspóáczynnika wodno-cementowego. Sporządzając zaprawy
zaobserwowano, Īe domieszka napowietrzająca powoduje
poprawĊ urabialnoĞci i jednorodnoĞci zaprawy, jednoczeĞnie
zapobiega segregacji.

W celu zilustrowania aktywnej roli perlitu w procesie
wiązania i twardnienia zapraw przeprowadzono pomiary
kalorymetryczne przy zastąpieniu odpowiednio 17%, 25%
i 32% masy cementu w spoiwie przez perlit (patrz Tabela 1).
Pomiary te polegaáy na rejestracji sygnaáu temperaturowego
związanego z wydzielaniem ciepáa przez hydratyzujący zaczyn cementowy [9]. Wyniki w postaci krzywych szybkoĞci
wydzielania ciepáa (ilustrują zaleĪnoĞü szybkoĞci hydratacji
od czasu) i krzywych narastania iloĞci wydzielonego ciepáa w
czasie (obrazują postĊp hydratacji) pokazano na Rys. 1 i 2.
Wyniki badaĔ mikrokalorymetrycznych wskazują na
aktywny udziaá perlitu w procesie uwadniania cementu. Dodatek perlitu dziaáa jak przyĞpieszacz w procesie wydzielania
ciepáa, do czego przyczynia siĊ niewątpliwie ciepáo wydzielone w stadium wczesnym (jest to ¿zyczny efekt zwilĪania
porowatego perlitu). Zmiana jakoĞciowa polegająca na
wyraĨnym wyodrĊbnieniu siĊ efektu związanego z tworzeniem produktów glinianowych Ğwiadczy o aktywnym udziale
perlitu w reakcjach towarzyszących wiązaniu i twardnieniu
materiaáu. WiĊksze iloĞci perlitu dają efekt rozcieĔczenia
(Rys. 2 - krzywa dla zaprawy „1/7”), niemniej jednak iloĞci
wydzielonego ciepáa są wiĊksze niĪ w zaczynie bez dodatku,
co Ğwiadczy o stymulowaniu hydratacji cementu przez perlit.

2.3. Badania podciągania kapilarnego
Próbki do badaĔ transportu wody w zaprawach uformowano w postaci standardowych belek prostopadáoĞciennych

GĊstoĞü pozorna [kg/m3]
Stosunek obj. cement/perlit i wspóáczynnik
wodno/cementowy (w/c)

1/3
w/c = 1,0

1/5
w/c = 1,6

1/7
w/c = 2,4

Udziaá perlitu w masie spoiwa

17%

25%

32%

Brak domieszki

0

972

904

801

Domieszka hydrofobizująca
[% masy cementu]

0,3

895

723

629

Domieszka Napowietrzająca
[% masy cementu]

0,6

887

715

608

0,01

x

x

689

0,03

x

x

675

0,05

x

x

534
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Rys. 1. SzybkoĞü wydzielania ciepáa w zaprawach cementowo-perlitowych o róĪnym
stosunku objĊtoĞciowym cementu do perlitu (Vc/Vp).
Fig. 1. Rate of heat evolution in cement-perlite mortars produced at different cement
to perlite volume ratios (Vc/Vp).
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Rys. 2. Narastanie iloĞci ciepáa podczas hydratacji zapraw cementowo-perlitowych o
róĪnym stosunku objĊtoĞciowym cementu do perlitu (Vc/Vp).
Fig. 2. Cumulative heat vs. time for cement-perlite mortars produced at different cement to perlite volume ratios (Vc/Vp).
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o wymiarach 4 cm × 4 cm × 16 cm [10-11].
Zaprawy po wprowadzeniu do form nie byáy
zagĊszczane (wytrząsane) na stoliku wibracyjnym z uwagi na obecnoĞü lekkiego kruszywa perlitowego, które w trakcie wibrowania
ulegaáoby segregacji. Badania podciągania
kapilarnego przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1015-18:2002. Belki zaprawy,
wyjĊte po 48 h z form przechowywano w laboratorium w warunkach podanych w normie
początkowo przy wilgotnoĞci wzglĊdnej 95%,
nastĊpnie przy wilgotnoĞci wzglĊdnej 65%,
w temperaturze 21 ºC (tzw. warunki wilgotne).
W warunkach wilgotnych belki dojrzewaáy 28
dni, po czym suszone byáy do staáej masy
i umieszczane pionowo w kuwetach w wodzie;
boczne Ğcianki pokrywano warstwą silikonu
tak, aby wnikanie wody byáo moĪliwe jedynie
od spodu. Podciąganie kapilarne okreĞlano
mierząc wysokoĞü wznoszenia zabarwionej
wody. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów (Rys. 3-5). Badanie trwaáo 56 dni.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe kluczowym parametrem okreĞlajacym szybkoĞü transferu
wody w zaprawie jest udziaá perlitu. Analizując
wyniki zmian podciągania kapilarnego i nasiąkliwoĞci w czasie moĪna równieĪ zauwaĪyü,
Īe domieszka hydrofobizująca powoduje
ograniczenie nasiąkliwoĞci zaprawy od kilkunastu do kilkudziesiĊciu procent w stosunku
do zaprawy bez domieszki.
W zaprawach o stosunku cement/perlit
wynoszącym 1/3 i 1/5 zanotowano spadek
podciągania kapilarnego o blisko poáowĊ,
co przypisywaü naleĪy hydrofobizującemu
dziaáaniu domieszki w porach kapilarnych.
Przy stosunku cement/perlit wynoszącym 1/3
odnotowano, Īe domieszka hydrofobizująca
ograniczyáa nasiąkliwoĞü po 56 dniach o 13%
przy udziale domieszki 0,3% masy cementu
i o 19% przy udziale domieszki 0,6% masy
cementu. Przy stosunku cement/perlit 1/5
odnotowano, Īe hydrofobizator ograniczyá
nasiąkliwoĞü po 56 dniach o 14% w przypadku
udziaáu domieszki wynoszącym 0,6% masy
cementu.
W przypadku zaprawy o stosunku objĊtoĞciowym cement/perlit wynoszacym 1/7
próbki w stadium początkowym (do 24 h) byáy
nasiąkniĊte wodą w duĪym stopniu, zwáaszcza próbki z domieszką napowietrzajacą.
Dziaáanie domieszek w kierunku ograniczenia
transportu wody zaznaczyáo siĊ po dáuĪszym
czasie dojrzewania, gdy iloĞü wody zaabsorbowanej w próbce kontrolnej przekroczyáa
masĊ próbki (Rys. 5). Przy stosunku cement/
perlit 1/7 odnotowano, Īe Ğrodek hydrofobizujący ograniczyá nasiąkliwoĞü po 56 dniach
o 45% przy udziale domieszki wynoszącym
0,3% masy cementu i o 48% przy udziale
domieszki 0,6% masy cementu. W przypadku
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Rys 3. Podciąganie kapilarne wody w zaprawach o stosunku cement perlit 1/3 z domieszką hydrofobizującą.
Fig. 3. Capillary suction in cement-perlite 1/3 mortar admixtured with water repellent.
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Ğrodka napowietrzającego byáo to ograniczenie o 15%, 11% i 19% przy udziale
80
cement/perlit 1/5 b.d.
domieszki napowietrzającej wynoszącym
70
odpowiednio
0,01%, 0,03% i 0,05% masy
"cement/perlit 1/5 0,3% hydrofob."
cementu.
60
"cement/perlit 1/5 0,6% hydrofob."
Domieszka hydrofobizująca ogranicza
50
zwilĪalnoĞü Ğcianek porów, wskutek
czego podciaganie kapilarne zmniejsza
40
siĊ o kilka do ponad 20% w zaleĪnoĞci
30
od czasu dojrzewania zaczynu. Efekt
20
ten jest wyraĨnie widoczny juĪ po 48
godzinach od sporządzenia zaprawy.
10
Spadek podciągania kapilarnego pod
0
wpáywem domieszki napowietrzającej
10'
90'
12h
24h
48h
72h
28 dni
56 dni
oznacza zahamowanie absorpcji kapczas
ilarnej w porach zaczynu w związku
z przerwaniem ciągáoĞci systemu porów
Rys. 4. Podciąganie kapilarne wody w zaprawach o stosunku cement perlit 1/5 z domieszką
kapilarnych; decydujące znaczenie ma
hydrofobizującą.
jednak nadal porowatoĞü samego perlitu.
Fig. 4. Capillary suction in cement-perlite 1/5 mortar admixtured with water repellent.
Efekt ten w mniejszym stopniu ogranicza
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90

140
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podciąganie [mm]

120

2.4. Obserwacje mikrostruktury

"cement/perlit 1/7 0,01% napow."
"cement/perlit 1/7 0,03% napow."

Okruchy próbek po badaniu podciągania kapilarnego (a wiĊc po 3 miesiącach
80
dojrzewania) poddano obserwacjom
w elektronowym mikroskopie skaningo60
wym. MikrostrukturĊ zapraw perlitowych
ilustrują Rys. 6-11. ZdjĊcia zaprawy
40
o najwiĊkszym udziale perlitu (Rys. 6)
20
pokazują, jak bardzo porowaty jest to
materiaá, ale jednoczeĞnie zwraca uwagĊ
0
homogeniczne rozprowadzenie porowate56 dni
10'
90'
12h
24h
48h
72h
28 dni
czas
go wypeániacza i brak wyraĨnych granic
Rys. 5. Podciąganie kapilarne wody w zaprawach o stosunku cement perlit 1/7 z domieszką rozdziaáu perlit/matryca cementowa, co
pozostaje w zgodnoĞci z wczeĞniejszymi
hydrofobizującą lub napowietrzającą.
Fig. 5. Capillary suction in cement-perlite 1/7 mortar admixtured with water repellent or doniesieniami [5]. PowiĊkszone obrazy
air entraining agent.
strefy kontaktowej wskazują na bardzo
dobre poáączenie porowatego perlitu z zaczynem cementowym; produkty hydratacji
przylegają ĞciĞle do powierzchni perlitu
(Rys. 7 i 8). W matrycy zaczynu cementowego widoczne są produkty hydratacji
cementu - faza C-S-H i portlandyt. Faza
C-S-H tworzy zwartą otoczkĊ na ziarnach
wypeániacza, a w przestrzeni pomiĊdzy
nimi ujawnia porowatą, trójwymiarową
budowĊ (Rys. 9). W zaprawie o duĪym
udziale perlitu, który wprowadza do procesu hydratacji dodatkowe jony glinianowe moĪna napotkaü skupienia ettringitu
(uwodnionego glinianosiarczanu wapnia)
w postaci charakterystycznych pĊków
wáókien (Rys. 10 i 11).
100

"cement/perlit 1/7 0,05% napow."

Rys. 6. Mikrostruktura zaprawy perlitowo-cementowej o stosunku cement/perlit 1/7 po 3
miesiącach dojrzewania. Zwraca uwagĊ brak wyraĨnych granic rozdziaáu perlit-zaczyn
cementowy.
Fig. 6. Microstructure of perlite-cement 1/7 mortar after 3 months maturing. There is no
distinct cement-perlite transition zone.
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Rys. 7. Mikrostruktura zaprawy perlitowo-cementowej o stosunku
cement/perlit 1/5 po 3 miesiącach dojrzewania. Poáączenie porowatego perlitu z matrycą cementową - produkty hydratacji przylegają
ĞciĞle do powierzchni perlitu.
Fig. 7. Microstructure of perlite-cement 1/5 mortar after 3 months
maturing. Cement paste (right) adheres to the perlite grains.

Rys. 8. Mikrostruktura zaprawy perlitowo-cementowej o stosunku
cement/perlit 1/3 po 3 miesiącach dojrzewania. Widoczne produkty
hydratacji cementu - faza C-S-H i portlandyt; okruchy perlitu ĞciĞle zespolone z zaczynem poprzez warstwĊ produktu o duĪym zagĊszczeniu.
Fig. 8. Microstructure of perlite-cement 1/3 mortar after 3 months maturing. Cement hydration products are well visible: C-S-H and portlandite
joined with perlite through a layer of product of a large density.

Rys. 10. Mikrostruktura zaprawy perlitowo-cementowej o stosunku
cement/perlit 1/7 po 3 miesiącach dojrzewania. W obrazie matrycy
zaczynowej przewaĪają skupienia krysztaáów ettringitu w postaci
pĊków wáókien (produkt hydratacji cementu tu: w Ğrodowisku wzbogaconym w glin).
Fig. 10. Microstructure of perlite-cement 1/7 mortar after 3 months
maturing. The areas with ¿brous ettringite crystals dominate the
structure of hydration product (the environment is enriched with Al).

Rys. 11. Mikrostruktura zaprawy perlitowo-cementowej o stosunku
cement/perlit 1/7 po 3 miesiącach dojrzewania.
Fig. 12. Microstructure of perlite-cement 1/7 mortar after 3 months
maturing. The assemblage of elongated ettringite crystals is visible.

Rys. 9. Mikrostruktura zaprawy perlitowo-cementowej o stosunku cement/perlit 1/7 po 3 miesiącach dojrzewania. Widoczna subtelna
struktura produktu hydratacji cementu - fazy C-S-H bogatej w Al i portlandytu w obszarze pomiĊdzy okruchami perlitu.
Fig. 9. Microstructure of perlite-cement 1/7 mortar after 3 months maturing. The subtle structure of hydration product - Al-rich C-S-H between the perlite grains is well visible.
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3. Podsumowanie

Literatura

Perlit aktywnie uczestniczy w procesie hydratacji cementu, co wykazano w pomiarach wydzielania ciepáa twardnienia.
Mikrostruktura zaprawy perlitowo-cementowej charakteryzuje siĊ znaczną porowatoĞcią, wynikającą z obecnoĞci
perlitu; okruchy perlitu są ĞciĞle zespolone z zaczynem
poprzez warstwĊ produktu o duĪym zagĊszczeniu.
Decydujący wpáyw na podciąganie kapilarne zapraw
perlitowych ma udziaá perlitu; im wiĊksza zawartoĞü perlitu,
tym wiĊksza porowatoĞü zaprawy i podciąganie kapilarne.
Domieszka hydrofobizująca sprzyja ograniczeniu podciągania kapilarnego zaprawy perlitowej w dáuĪszym okresie
czasu; początkowa, wysoka podatnoĞü na wnikanie wody
wynika z porowatoĞci perlitu i nie da siĊ jej ograniczyü za
pomocą domieszki.
Domieszka napowietrzająca redukuje podciągania kapilarne, ale udziaá porów w zaprawie perlitowej jest zbyt duĪy,
aby jej dziaáanie byáo skuteczne. Napowietrzacz ogranicza
postĊp absorpcji wody dopiero po upáywie kilku dni od kontaktu próbek z wodą, gdy kruszywo perlitowe osiągnĊáo stan
nasycenia; utworzenie produktów hydratacji pomiĊdzy ziarnami perlitu równieĪ sprzyja ograniczeniu transportu wody.
Domieszka napowietrzająca poprawia urabialnoĞü i jednorodnoĞü zaprawy, ale jednoczeĞnie zwiĊksza porowatoĞü
i przyczynia siĊ do intensy¿kacji podciągania kapilarnego.
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