
BU
ILD

ER
 I S

IE
RP

IE
Ń 

20
20
 3

8 
BU

IL
DE

R 
SC

IE
NC

E I
 BA

DA
NI

A 
PÓ

ŁP
RZ

EJ
RZ

YS
TY

CH
 FA

RB
 ZO

LO
W

O-
KR

ZE
M

IA
NO

W
YC

H
Ry

s. 
a

rc
h.

 a
ut

or
ów

Obecnie coraz częściej obiekty mosto-
we są wykonywane z użyciem betonu 
architektonicznego w celu ukazania 

naturalnego „piękna betonu” niczym niepokry-
tego. To surowy beton nie tylko o zdefiniowa-
nych parametrach technicznych, lecz także 
spełniający określone wymagania estetyczne. 
Zastosowanie właściwej technologii umożliwia 
takie kształtowanie powierzchni, aby zbędne 
lub zminimalizowane były dalsze zabiegi wy-
kończeniowe. Struktura betonu architektonicz-
nego to zarówno idealnie gładkie powierzch-
nie, jak i powierzchnie z widoczną warstwą 
strukturalną, nadawaną przez zastosowanie 
odpowiednich matryc, właściwego formowa-
nia lub zabiegów technologicznych [1, 4].

Nie zawsze jednak udaje się uzyskać ocze-
kiwane rezultaty, głównie w aspekcie estety-
ki (np. niejednolita barwa, odcień, zbyt duży 
kontrast). Wówczas istnieje potrzeba zastoso-
wania odpowiedniej powłoki malarskiej, któ-
rej użycie nie zaburzy naturalnego wyglądu 
betonu, a jednocześnie doprowadzi do kolo-
rystycznego scalenia całkowitej powierzchni 
przy jednoczesnym zapewnieniu dodatkowej 
ochrony dla betonu. Takim rozwiązaniem jest 
zastosowanie farb półprzejrzystych, nazywa-
nych często w środowisku konserwatorów za-
bytków farbami laserunkowymi. Mikroporo-

W artykule przedstawiono wyniki badań betonowych próbek badawczych wykonanych  
z zastosowaniem samodzielnej powłoki z laserunkowej farby zolowo-krzemianowej, z zastosowaniem  
tej samej powłoki z laserunkowej farby zolowo-krzemianowej i dodatkowej hydrofobizacji oraz próbek 
kontrolnych (niezabezpieczonych powłoką oraz hydrofobizacją).

Badania półprzejrzystych farb  
zolowo-krzemianowych stosowanych  
na betonowych i żelbetowych obiektach 
inżynierskich

wata struktura farb zolowo-krzemianowych 
zapewnia bardzo wysoką przepuszczalność 
pary wodnej. Współczynnik przenikania pary 
wodnej dla tego typu farb mineralnych mieści 
się w kategorii V1 – zgodnie z PN-EN 1062-
1:2005 [5]. Dyfuzyjnie równoważna grubość 
warstwy powietrza Sd (obrazująca barierę 
powłoki malarskiej dla pary wodnej) farb, któ-
rych badania opisano w niniejszym artykule, 
osiąga bardzo niskie wartości, na poziomie 
0,02 m, i spełnia z ogromnym zapasem wy-
magania GDDKiA [6], a także ok. 100-krotnie 
przewyższa typowe farby akrylowe. Zgodnie 
z PN-EN ISO 7783-2:2001 [7] oznacza to, że 
1 m2 powłoki mineralnej w procesie wysycha-
nia w warunkach normowych (temp. +23oC, 
wilgotność względne powietrza 50%) jest w 
stanie oddać z podłoża aż ponad 1000 g pa-
ry wodnej w ciągu doby.

Z drugiej strony mikroporowata struktura 
farb mineralnych w niewielkim stopniu ogra-
nicza zawilgocenie betonu i praktycznie nie 
stanowi żadnej bariery dla CO2. W przy-
padku konieczności zapewnienia ogranicze-
nia zawilgocenia możliwe jest zastosowa-
nie systemowego środka do impregnacji hy-
drofobizującej, który nie wpływa na zmia-
nę wyglądu ani betonu, ani powłoki malar-
skiej. Natomiast w przypadku konieczno-

ści zapewnienia ochrony przed wnikaniem 
CO2, co może mieć miejsce np. przy remon-
cie mostu betonowego, farby mineralne mo-
gą być stosowane po wcześniejszej aplikacji 
odpowiednich farb akrylowych, które stwo-
rzą barierę dla CO2. W przypadku nowocze-
snych obiektów mostowych problem zabez-
pieczenia przed karbonatyzacją właściwie 
nie występuje. Wydana z początkiem obec-
nego millenium norma PN-EN 206+A1:2016-
12 [9] wprowadziła projektowanie betonu 
na 50-letnią trwałość i zgodnie z tą normą,  
z uwagi na ekspozycję na CO2, wszystkie ele-
menty mostu betonowego, które nie są na 
stałe zanurzone pod wodą, muszą być wyko-
nane z betonu o minimalnej klasie wytrzyma-
łości C20/25, minimalnej zawartości cemen-
tu 300 kg i maksymalnej wartości w/c = 0,55. 
Taki beton w połączeniu z otuliną o odpo-
wiedniej grubości to wystarczające zabezpie-
czenie zbrojenia przed korozją wywołaną kar-
bonatyzacją i stosowanie dodatkowych po-
włok ochronnych nie jest konieczne [1].

Półprzejrzyste farby mineralne wykorzysty-
wane są do scalania kolorystycznego betonu, 
kamienia i cegły poprzez delikatne oraz kon-
trolowane ujednolicenie koloru powierzch-
ni podłoża, z zachowaniem jego naturalne-
go wyglądu, tak aby optyka opracowanej po-
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wierzchni przypominała surowy beton, ka-
mień czy cegłę. W porównaniu do typowych 
farb kryjących farby laserunkowe zawierają 
bardzo drobno zmielone pigmenty i niewiel-
ką ilość bardzo drobno zmielonych wypeł-
niaczy, co wpływa na ich znacznie niższą gę-
stość. Pozwala to na nakładanie warstw po-
włoki malarskiej o znacznie mniejszych gru-
bościach i tym samym bardziej wierne zacho-
wanie naturalnej struktury podłoża betonowe-
go. Możliwości indywidualnego dopasowania 
koloru i siły krycia pozwalają na bardzo sze-
rokie spektrum kształtowania estetyki obiek-
tu. Efekt optyczny, który uzyskuje się na po-
wierzchni betonu, często porównywany jest 
do bejcy, która zabarwia powierzchnię drew-
na, zachowując widoczny rysunek słojów [1].

Półprzejrzyste farby zolowo-krzemianowe 
są wykorzystywane również do imitacji ka-
mienia czy cegły na powierzchniach wyko-
nanych z betonu. Przykładem tego jest do-
konana w 2008 roku renowacja kamienne-
go mostu kolejowego w Bolesławcu, której 
efekty i trwałość zastosowanych półprzej-
rzystych farb laserunkowych możemy podzi-
wiać do dnia dzisiejszego (fot. 1.).

Farby te stosowane są również do renowa-
cji obiektów historycznych i zabytkowych – na-
dają im charakter właściwy dla danej epoki. W 
tym duchu przy pomocy półprzejrzystych farb 
zolowo-krzemianowych odnowiono m.in. ele-
wację Hali Stulecia (w latach 2009–2010) i Pa-
wilon Czterech Kopuł (w latach 2013–2015) we 
Wrocławiu (fot. 2.) oraz dwa mosty w Lublinie: 
w ciągu ul. Zamojskiej (zbudowany w latach 
1908–1909 wg projektu inż. Mariana Lutosław-
skiego i odrestaurowany w latach 2011–2012) 
oraz wiadukt kolejowy nad ul. Kunickiego [1].

Półprzejrzyste farby zolowo-krzemianowe 
wykorzystywane są również w sytuacji, gdy 
głównym zamierzeniem projektanta i/lub inwe-
stora było ukazanie naturalnego, niczym niepo-
krytego betonu, natomiast efekt końcowy od-
biegał od oczekiwanego. Taka sytuacja mia-
ła miejsce m.in. na budowie węzła przesiadko-
wego stacji Wrocław Stadion (fot. 3.), gdzie uzu-
pełnienia zaprawami polimerowo-cementowy-
mi (PCC) w betonie architektonicznym pokryto 
półprzejrzystą farbą zolowo-krzemianową [1, 2].

Coraz częściej z tego samego powodu 
półprzejrzyste farby zolowo-krzemianowe są 
stosowane na nowo budowanych obiektach 
inżynierskich. Wykorzystane zostały w celach 
estetycznych na 13 wiaduktach drogi ekspre-
sowej S3, pomiędzy węzłami Lubin Południe, 
a węzłem Legnica II (A4) w związku z wysoki-
mi wymaganiami estetycznymi [1, 2] (fot. 4.).

Badania właściwości 
ochronnych półprzejrzystych 
farb zolowo-krzemianowych
W 2019 roku w Instytucie Badawczym 

Dróg i Mostów – Filii Wrocław, Ośrodku Ba-
dań Mostów, Betonów i Kruszyw przepro-
wadzone zostały badania mające na celu 

Fot. 1. Kamienny most kolejowy w Bolesławcu po renowacji półprzejrzystymi farbami zolowo- 
-krzemianowymi (fot. W. Jasiński)

Fot. 2. Elewacja Hali Stulecia we Wrocławiu po renowacji półprzejrzystymi farbami zolowo- 
-krzemianowymi (fot. W. Jasiński)

sprawdzenie właściwości ochronnych pół-
przejrzystej farby laserunkowej na bazie zo-
lowo-krzemianowej. Prace zawarte w spra-
wozdaniu [8] miały na celu zweryfikowanie 
wyników z porównawczych badań wykona-
nych na próbkach z zastosowaniem samo-
dzielnej powłoki z laserunkowej farby zo-
lowo-krzemianowej, na próbkach z zasto-
sowaniem tej samej powłoki oraz dodatko-
wej hydrofobizacji, a także próbkach kon-
trolnych (niezabezpieczonych powłoką oraz 
hydrofobizacją).

Ustalając program badawczy, wykorzy-
stano zapisy i wymagania przedstawione  
w następujących dokumentach:

–  PN-EN 206+A1:2016-12 [9], w którym 
sklasyfikowane zostały klasy ekspozy-
cji betonu narażonego na różne czyn-
niki niszczące (m. in. korozja spowodo-
wana karbonatyzacją lub chlorkami nie-
pochodzącymi z wody morskiej, agresja 
spowodowana zamrażaniem/rozmraża-
niem, a także chemiczna);

–  PN-EN 1504-2:2006 [10], gdzie scha-
rakteryzowano systemy ochrony po-
wierzchniowej betonu i wyszczególniono 
wymagane właściwości identyfikacyjne 
oraz użytkowe wyrobów;

–  PN-EN 1504-9:2010 [11], gdzie opisane 
zostały ogólne zasady dotyczące stoso-



wania wyrobów i systemów do ochro-
ny oraz napraw konstrukcji betonowych;

–  PN-B-06250:1988 [12], w którym okre-
ślono wymagania dotyczące betonu  
i opisano metody badań;

– ZUAT nr Z/2009-03-027 [13].
Na podstawie powyższych dokumentów 

wyznaczono zasadnicze charakterystyki wy-
robu budowlanego dla zamierzonego zasto-
sowania, jakie powinien spełniać beton po 
zastosowaniu farb zolowo-krzemianowych. 
Były to m.in.:

–  określenie wskaźnika ograniczenia 
chłonności wody (W6) wg Procedury 
Badawczej IBDiM nr PB-TM-X5 [14];

–  badanie absorpcji kapilarnej wg PN-EN 
1062-3:2008 [15];

–  badanie nasiąkliwości w oparciu o PN-
-B-06250:1988 [12];

–  badanie przyczepności do podłoża be-
tonowego metodą „pull-off” wg Proce-
dury Badawczej IBDiM nr PB/TM-1/6 
[16];

–  określenie stanu powierzchni po 200 cy-
klach zamrażania/odmrażania w wodzie 
wg Procedury Badawczej IBDiM nr PB/
TM-1/13 [17];

–  badanie przyczepności do podłoża be-
tonowego „pull-off” po 200 cyklach za-
mrażania/odmrażania w wodzie wg Pro-
cedury Badawczej IBDiM nr PB/TM-
1/6 [16].

Do przeprowadzenia testów przygotowa-
no trzy zestawy próbek, na które nałożono 

wyroby zgodnie z technologią zalecaną w 
kartach technicznych producenta:

–  próbki wzorcowe (kontrolne) – zestaw 1;
–  próbki z nałożoną dwukrotnie cienko-

warstwową półprzejrzystą farbą na ba-
zie zolowo-krzemianowej, rozcieńczoną 
systemowym rozcieńczalnikiem w sto-
sunku objętościowym 1:3 – zestaw 2;

–  próbki jak w zestawie 2, ale dodatkowo 
poddane hydrofobizacji środkiem na ba-
zie silanów i siloksanów – zestaw 3.

Oznaczenie wskaźnika 
ograniczenia chłonności wody
Oznaczenie wskaźnika ograniczenia 

chłonności wody przeprowadzono wg Pro-
cedury Badawczej IBDiM nr PB-TM-X5 [13] 
na kostkach o wymiarach 15x15x15 cm z be-
tonu klasy 30/37 i stopniu wodoszczelności 
W6. Badanie polega na oznaczeniu wskaźni-
ka ograniczenia chłonności wody, działającej 
pod ciśnieniem, przez beton zabezpieczo-
ny badanym materiałem lub systemem two-
rzącym na jego powierzchni powłokę ochron-
ną w stosunku do betonu niezabezpieczone-
go. Przygotowano po 3 próbki badawcze po-
kryte zestawem 2 i zestawem 3 oraz zestaw 1 
trzech próbek porównawczych – kontrol-
nych wg opisu przedstawionego wcześniej.  
Zestawy obciążano ciśnieniem wody od  
0,2 MPa, skokowo zwiększano je o 0,2 MPa 
co 24±1 h do osiągnięcia maksymalnego  
ciśnienia 0,6 MPa.

Otrzymano następujące wyniki: zestaw 2: 
wskaźnik ograniczenia chłonności 26,2%; 
zestaw 3: wskaźnik ograniczenia chłonno-
ści 34,1%.

Kryterium oceny wskaźnika ograniczenia 
chłonności wody wg ZUAT nr Nr Z/2009-03-
027 [13] w stosunku do właściwości użytko-
wych systemów do hydrofobizacji i impregna-
cji betonu oraz do powłok ochronnych cien-
kowarstwowych nieprzeznaczonych do ob-
ciążenia ruchem pieszych lub kołowym wy-
nosi Wch ≥ 30%. Próbki zestawu 2 z nałożo-
ną dwukrotnie, cienkowarstwową półprzejrzy-
stą farbą na bazie zolowo-krzemianowej roz-
cieńczoną systemowym rozcieńczalnikiem  
w stosunku objętościowym 1:3 w niewystar-
czającym stopniu zabezpieczają powierzch-
nię betonu i nie spełniają wymagań powyż-
szego dokumentu. Natomiast zestaw 3 – 
próbki z nałożoną dwukrotnie, cienkowar-
stwową półprzejrzystą farbą na bazie zolo-
wo-krzemianowej rozcieńczoną systemowym 
rozcieńczalnikiem w stosunku objętościowym 
1:3 oraz dodatkowo poddane hydrofobiza-
cji środkiem na bazie silanów i siloksanów – 
spełnia wymaganie.

Badanie absorpcji kapilarnej
Wpływ nałożonej powłoki na możliwość 

penetracji wody w beton został sprawdzo-
ny za pomocą badania absorpcji kapilar-
nej wg PN-EN 1062-3:2008 [15], na podsta-
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Fot. 3. Wrocław Stadion – przystanek przesiadkowy (fot. W. Jasiński)

Fot. 4. Wiadukt na trasie S3 (fot. W. Jasiński)
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wie którego klasyfikuje się materiał w obrę-
bie trzech klas:

– W1 (wysoki) > 0,5 kg/(m2*h0,5),
– W2 (średni) ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) a > 0,1 kg/

(m2*h0,5),
– W3 (mały) ≤ 0,1 kg/(m2*h0,5).
Do przygotowania próbek jako podłoże 

wykorzystano odpowiednio docięte do gru-
bości 4 cm bloczki betonu komórkowego, 
zapewniające pole powierzchni minimum  
200 cm2, zgodnie z wymaganiami przedmio-
towej normy.

Badanie wykonane zostało na trzech ze-
stawach próbek (fot. 5.):

Tablica 1. Średnie wyniki nasiąkliwości wodą dla 3 badanych zestawów

Właściwość
Zestaw nr 

1 2 3

Nasiąkliwość [%] 6,4 6,1 3,6

Tablica 2. Średnie wyniki badań wytrzymałości na odrywanie metodą „pull-off”        

Nr zestawu

Właściwość użytkowa

Wytrzymałość na odrywanie 
od podłoża betonowego 

metodą „pulloff”

Stan powierzchni  
po 200 cyklach zamrażania  

i odmrażania w wodzie

Wytrzymałość na odrywanie  
od podłoża betonowego metodą 

„pull off” po 200 cyklach 
 zamrażania i odmrażania w wodzie

[MPa] – [MPa]

1 4,76 Bez zmian 3,36

2 4,28 Bez zmian 3,26

3 4,39*) Bez zmian 3,29

*) Zniszczenia w trzech punktach niejednorodne (pomiędzy betonem a zestawem 3)

Rysunek 1. Wykres trzech średnich przyrostu masy próbek/pole powierzchni w funkcji 
pierwiastka kwadratowego z czasu zanurzenia dla badanych zestawów.

Fot. 5. Widok próbek zestawów po badaniach 
absorpcji kapilarnej

Zestaw nr 1

Zestaw nr 2

Zestaw nr 3

Wyrażenie wyniku współczynnika przeni-
kania wody wyznacza się na wykresie przed-
stawiającym przyrost masy przez pole po-
wierzchni w funkcji czasu (rys. 1.).

Otrzymane wyniki pokazały, że na prób-
kach pokrytych tylko półprzejrzystą farbą la-
serunkową na bazie zolowo-krzemianowej (ze-
staw 2) współczynnik przenikania wody w sto-
sunku do próbek wzorcowych zmniejsza się aż  
o 64% (spadek z 2,5 na 0,9 kg/(m2*h0,5)), nato-
miast dla próbek pokrytych ww. farbą oraz do-
datkowo środkiem do hydrofobizacji na bazie 
silanów i siloksanów (zestaw 3) współczynnik 
przenikania wody wynosi 0,0.

Wymagana wartość absorpcji kapilarnej 
wg PN-EN 1504-2:2006 [10] oraz wg ZUAT nr 
Z/2009-03-027 [13] w stosunku do właściwo-
ści użytkowych systemów do hydrofobizacji i 
impregnacji betonu oraz do powłok ochron-
nych cienkowarstwowych nieprzeznaczonych 
do obciążenia ruchem pieszych lub kołowym 
powinna mieć klasę W3 ≤ 0,1 kg/(m2*h0,5). 
Zestaw nr 3 spełnia te wymagania.

Badanie nasiąkliwości
Kolejną sprawdzoną zasadniczą charak-

terystyką wyrobu budowlanego było bada-
nie nasiąkliwości wodą wykonane wg me-
tody opisanej w PN-B-06250:1988 [12]. Do 
badań przeznaczono po 5 kostek o wymia-
rach 150x150x150 mm z betonu klasy C30/37 
i stopniu wodoszczelności W6 przygotowa-
nych w 3 zestawach (jak opisano powyżej).

W tablicy 1. przedstawiono średnie wy-
niki nasiąkliwości wodą dla 3 badanych 
zestawów:

W przypadku zestawu 2 nasiąkliwość by-
ła niższa o niecałe 5% w stosunku do zesta-
wu 1 wzorcowego (kontrolnego), natomiast 
w przypadku zestawu 3 otrzymano dużo lep-
szą – niższą o 44% – wartość w porównaniu 
z zestawem 1.

Badania trwałościowo- 
-wytrzymałościowe
Zalecenia IBDiM nr Z/2009-03-027 [13], 

jak i PN-EN 1504-2:2006 [10] w odniesieniu 
do „zasad” i „metod” zdefiniowanych w PN-
-EN 1504-9:2010 [11] przedstawiają wytycz-
ne co do rodzajów właściwości użytkowych 
wymaganych i zalecanych dla wyrobów sto-
sowanych w budownictwie komunikacyjnym.

Dodatkowo wykonano jeszcze bada-
nia przyczepności do podłoża betonowe-
go metodą „pull-off”, sprawdzenie stanu po-
wierzchni po 200 cyklach zamrażania i od-
mrażania w wodzie oraz sprawdzenie przy-
czepności do podłoża betonowego metodą 
„pull-off” po 200 cyklach zamrażania i od-
mrażania w wodzie dla wszystkich 3 omawia-
nych zestawów.

Średnie wyniki badań wytrzymałości na 
odrywanie metodą „pull-off” przedstawiono 
w tablicy 2. i na rysunku 7.

Powierzchnie próbek po 200 cyklach za-
mrażania i odmrażania w wodzie wg Proce-
dury Badawczej IBDiM nr PB/TM-1/13 [17] nie 
wykazały żadnych zmian. Próbki spełniają 



BU
ILD

ER
 I S

IE
RP

IE
Ń 

20
20
 4

2 
BU

IL
DE

R 
SC

IE
NC

E I
 BA

DA
NI

A 
PÓ

ŁP
RZ

EJ
RZ

YS
TY

CH
 FA

RB
 ZO

LO
W

O-
KR

ZE
M

IA
NO

W
YC

H

wymagania określone w Zaleceniach IBDiM 
nr Z/2009-03-027 [13].

Otrzymane wyniki badań wytrzymałości 
na odrywanie od podłoża betonowego me-
todą „pull off” oraz wytrzymałości na odry-
wanie od podłoża betonowego metodą „pull 
off” po 200 cyklach zamrażania i odmraża-
nia w wodzie są dużo wyższe od minimal-
nych wymaganych w powyższych Zalece-
niach IBDiM nr Z/2009-03-027 [13] tj.:

–  wytrzymałość na odrywanie od podłoża 
betonowego metodą „pull off” – wyma-
ganie 2,0 MPa;

–  wytrzymałość na odrywanie od podło-
ża betonowego metodą „pull off” po 200 
cyklach zamrażania i odmrażania w wo-
dzie – wymaganie 1,2 MPa.

Przy każdym pomiarze wytrzymałości na 
odrywanie odnotowane zostały sposoby 
oderwania krążków. We wszystkich trzech 

zestawach występowały jednorodne znisz-
czenia w betonie podłoża za wyjątkiem wy-
trzymałości na odrywanie zestawu 3, co za-
znaczono w tablicy 2.

Wnioski
Wieloletnie doświadczenia w stosowa-

niu półprzejrzystych farb zolowo-krzemia-
nowych na obiektach budowlanych potwier-
dzają ich skuteczność w poprawie estety-
ki, która ma na celu kolorystyczne scale-
nie betonu, kamienia i cegły poprzez deli-
katne oraz kontrolowane ujednolicenie kolo-
ru powierzchni podłoża z zachowaniem je-
go naturalnego wyglądu. Wykorzystanie pół-
przejrzystych farb zolowo-krzemianowych 
na obiektach inżynierskich otwiera nowe 
możliwości dbałości o ich estetykę, ale rów-
nież ochrony powierzchniowej, polegającej 
na zwiększeniu odporności konstrukcji na 

działanie środowiska agresywnego poprzez 
odcięcie lub ograniczenie dostępu czynni-
ków zewnętrznych za pomocą aplikacji na 
jej powierzchni odpowiednich materiałów 
ochronnych [18]. Badania przeprowadzo-
ne w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów 
– Filii Wrocław, Ośrodku Badań Mostów Be-
tonów i Kruszyw potwierdzają właściwości 
ochronne półprzejrzystych farb zolowo-krze-
mianowych w zakresie ograniczenia chłon-
ności i przenikania wody oraz właściwości 
trwałościowo-wytrzymałościowe.
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Streszczenie: Stosowanie półprzejrzystych 
farb zolowo-krzemianowych na betonowych  
i żelbetowych obiektach inżynierskich ma za za-
danie poprawę walorów estetycznych, podkre-

Fot 6. Wygląd próbek zestawu 2 po badaniu wytrzymałości na odrywanie a) od podłoża 
betonowego metodą „pull off”; b) od podłoża betonowego metodą „pull off” po 200 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie

a)

b)
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ślenie architektury obiektów historycznych oraz 
wpisanie ich w otaczające środowisko – np. w 
teren pozamiejski poprzez zastosowanie lokal-
nego materiału kamiennego, w teren miejski lub 
wręcz w enklawę zabudowy historycznej po-
przez zastosowanie obudowy licowej dopaso-
wanej do epoki – lub wyeksponowanie obiek-
tu poprzez zastosowanie nowoczesnych roz-
wiązań i materiałów [1, 3]. Ideą wykorzystania 
półprzejrzystych farb zolowo-krzemianowych 
do powierzchniowego scalania kolorystyczne-
go betonowych obiektów inżynierskich nie jest 
naniesienie kryjącej powłoki malarskiej, ale je-
dynie poprawa estetyki poprzez nieznaczne (w 
większym lub mniejszym stopniu) ujednolice-
nie koloru powierzchni betonu, z zachowaniem 
jego naturalnego wyglądu, tak aby przypomi-
nał on surowy, niemalowany beton lub imitację 
kamienia naturalnego [1]. Choć głównym celem 
stosowania tych farb jest poprawa estetyki, to 
pełnią one również funkcję ochronną dla beto-
nu [2]. W artykule przedstawiono wyniki badań 
próbek badawczych wykonanych z zastosowa-
niem samodzielnej powłoki z laserunkowej farby 

zolowo-krzemianowej, z zastosowaniem tej sa-
mej powłoki z laserunkowej farby zolowo-krze-
mianowej i dodatkowej hydrofobizacji oraz pró-
bek kontrolnych (niezabezpieczonych powłoką 
oraz hydrofobizacją). Badania przeprowadzo-
no w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów – Fi-
lii Wrocław, Ośrodku Badań Mostów Betonów i 
Kruszyw w Żmigrodzie.
Słowa kluczowe: półprzejrzyste farby zolo-
wo-krzemianowe, obiekty inżynierskie, beton 
architektoniczny

Abstract: SEMI-TRANSPARENT SILICA SOL 
PAINTS USED ON CONCRETE & REINFOR-
CED CONCRETE ENGINEERING STRUCTU-
RES. The purpose of applying semi-transpa-
rent silica sol paints on concrete and reinforced 
concrete engineering structures is improving 
their aesthetic value, emphasising the architec-
ture of historical buildings, and including them 
in the surrounding environment, e.g. in the out-
-of-town area by using the local silica material, 
in the urban area or in an enclave of a histori-
cal building by using litz enclosure adjusted to 

the era or exposing the building by using mo-
dern solutions and materials [1,3]. The idea of 
using semi-translucent silica sol paints to sur-
ficial merging the colours of concrete engi-
neering structures is not to apply opaque pa-
int coating but to improve the aesthetics by sli-
ght (to a greater or lesser extent) unification of 
the colour of the concrete surface, maintaining 
its natural look so that sit resembles raw, unpa-
inted concrete or an imitation of a natural stone 
[1]. Although the main purpose of applying tho-
se paints is improving the aesthetics, they al-
so protect the concrete [2]. This paper outlines 
the results of tests of test samples made with 
the use of self-supporting coating made from 
glaze silica sol paint, with the use of the same 
glaze silica sol paint and additional hydropho-
bizing, and control tests conducted in the Road 
and Bridge Research Institute, Branch in Wro-
cław, in the Bridge, Concrete and Aggregate 
Research Center.
Keywords: semi-transparent silica sol paints, 
engineering structures, architectural concrete
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