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Vlastnosti vodního skla 

Složení vodního skla bývá nej7astEji charakterizováno kUemi7itým modulem M, což je 

molární pomEr SiO2/Me2O. Hodnota kUemi7itého modulu bEžnE vyrábEných typ] vodního 

skla leží obvykle v rozmezí 2,0-3,7. Vedle kUemi7itého modulu se k charakterizaci vodního 

skla používá nej7astEji jeho hustota, která poskytuje informaci o koncentraci roztoku i o 

složení výchozího skla, dále viskozita a rovnEž hodnota pH. Viskozita vodního skla závisí na 

jeho koncentraci a na hodnotE kUemi7itého modulu výchozího skla. PUi porovnávání údaj] o 

viskozitE je tUeba vzít v úvahu, že vodní sklo se chová jako nenewtonská kapalina a hodnota 

viskozity tedy závisí na zp]sobu mEUení. Hodnota pH je rovnEž funkcí chemického složení 

a koncentrace vodního skla. Vodní skla, jakožto roztoky solí silné zásady a slabé kyseliny 

jsou zna7nE alkalická. 

Vytvrzování vodního skla 

Vytvrzování vodního skla je zp]sobeno tvorbou gelu kyseliny kUemi7ité, nej7astEji v 

d]sledku reakce alkalického kUemi7itanu s oxidem uhli7itým, resp. kyselinou uhli7itou, podle 

následujícího schématu: 

Me2SiO3 + H2CO3 → Me2CO3 + H2SiO3   (gel SiO2 · n H2O)  (3) 

Vedlejším produktem vytvrzovací reakce je tedy podle typu vodního skla bu@ soda nebo 

potaš. 

Použití vodního skla 

Vodní sklo se používá jako lepidlo, jako pUísada do odmaš[ovacích, pracích a 7istících 

prostUedk] a jako pojivo pUi výrobE pískových forem ve slévárnách. Pro tyto ú7ely se používá 

pUedevším sodné vodní sklo. Pro výrobu nátErových hmot a tmel] ve stavebnictví se používá 

draselné vodní sklo. V ur7itém období (konec minulého a po7átek tohoto století) bylo vodní 

sklo doporu7ováno i jako konsolidant pórovitých materiál], v7etnE pUírodního kamene (viz 

Kámen). 

Dezalkalizované vodní sklo 

Tento ponEkud zvláštní název se ve stavební praxi používá pro ozna7ení koloidní disperze 

oxidu kUemi7itého ve vodE, která se vyrábí iontovou výmEnou ze zUedEného vodního skla. 

Dispergované 7ástice oxidu kUemi7itého mají velikost 10-20 µm, jsou amorfní, kompaktní 

a nemají tedy žádný vnitUní povrch. Specifický povrch v závislosti na velikosti 7ástic leží v 

rozmezí 200-400 m
2
·g

-1
. Obsah oxidu kUemi7itého bývá 30-40 %. Disperze mívají hodnotu 

pH ≈ 8,5-10, ve kterém jsou nejstabilnEjší. Povrch dispergovaných 7ástic SiO2 reaguje s 

pUítomnou alkálií a 7ástice tak získávají záporný náboj. Stabilizující alkálií je zpravidla 

NaOH, pouze u nEkterých typ] je použit NH4OH. Obsah alkálií vyjádUený jako hmotnostní 

procenta Na2O je nízký a leží v rozmezí 0,1-0,6 %. 

Hlavní oblastí použití dezalkalizovaného vodního skla jsou injektážní smEsi pro vytváUení 

hydroizola7ních clon. Prakticky všechny aplikace koloidní disperze SiO2 jsou, podobnE jako u 

vodního skla, založeny na její pUemEnE v gel, ke které dochází: 

• odpaUením vody, 

• zmEnou pH na hodnotu 5-6, 

• pUídavkem elektrolyt], organických, s vodou mísitelných rozpouštEdel, kvarterních bází, 

kationaktivních tenzid] apod. 


	

