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Streszczenie
Związki w postaci siarczanów metali wprowadzane w ilości ułamka procenta są często stosowane jako reduktory chromu sześciowartościowego obecnego w cemencie. Nie pozostają one jednak bez wpływu na właściwości hydratyzującego materiału zwłaszcza, gdy nie
zostaną dokładnie rozprowadzone, a podczas mielenia i składowania cementu nastąpi absorpcja wilgoci. Zagadnienie to nie zostało jak
dotychczas rzetelnie prześledzone; badania koncentrują się na ogół na określeniu skuteczności redukcji chromu(VI). Do badań podjętych w prezentowanej pracy użyto siarczanu żelaza(II), który jest najbardziej rozpowszechnionym związkiem redukującym chrom(VI) do
chromu(III), siarczanu cyny(II) oraz siarczanu manganu(II), którego wpływ na hydratację cementu jest jeszcze mało poznany. Związki te
wprowadzano w różnych stężeniach do cementu przygotowanego poprzez wspólne zmielenie klinkieru portlandzkiego z gipsem. Oprócz
badań nad skutecznością redukcji chromu(VI) za sprawą poszczególnych siarczanów metali, przeprowadzono także serię badań kalorymetrycznych, obrazujących w sposób ciągły przebieg procesu hydratacji. Ponadto dokonano oceny właściwości cech reologicznych
mieszanki cementowej oraz badano przewodnictwo jonowe w zawiesinie cementowej. Określono wodożądność materiału oraz czasy
początku i końca wiązania zaczynów cementowych dotowanych siarczanami metali w ilości 1%.
Otrzymane wyniki badań jednoznacznie pokazują zmiany zachodzące podczas hydratacji cementu dotowanego związkami siarczanów
żelaza, cyny i manganu w porównaniu do cementu bez dodatków, co przekłada się na uzyskane wyniki wytrzymałości hydratyzowanego
materiału.
Słowa kluczowe: cement, hydratacja, metale ciężkie, reduktory Cr(VI)

THE ROLE OF Cr(VI) SULPHATE REDUCERS AS CEMENT MATERIALS MODIFYING AGENTS
Chemical compounds in the form of metal sulphates are frequently used as reducing agents of hexavalent chromium which is present in
the cement. However, they influence the properties of the hydrating material. The study was performed using iron(II) sulphate, being the
most widespread compound for reducing Cr(VI) to Cr(III)), and sulphates of tin(II) and manganese(II). The influence of the latter one on
the cement hydration is still little recognized. The sulphates were introduced at various concentrations to cement prepared by grinding the
Portland cement clinker with gypsum. Apart from the studies on the effectiveness of the reduction of chromium(VI) due to the various metal
sulphates, a series of calorimetric tests was also carried out, showing in the continuous way a course of the hydration process. Moreover,
the assessment of characteristics of the rheological properties of cement mix and the ionic conductivity was studied in a cement slurry.
The standard water consistency, and both initial and final setting times of cement grouts doped with 1% metal sulphates were defined. The
results clearly show the changes that take place during the hydration of cement doped with sulphates of iron, tin and manganese, when
compared to the cement with no additives. These changes affect strength of the hydrated material.
Keywords: Cement, Hydration, Heavy metals, Cr(VI) reducers

1. Wprowadzenie
Problem redukcji chromu sześciowartościowego, obecnego w cementach powszechnego użytku, był od wielu lat
szeroko dyskutowany i poruszany w wielu publikacjach [1-3].
Istotę tego zagadnienia stanowi fakt, że kontakt skóry z zaczynem cementowym, zawierającym chociażby niewielkie
stężenia Cr(VI), negatywnie wpływa na zdrowie człowieka, powodując choroby skórne – tak zwane egzemy chromowe. Zmiany skórne pojawiają się głównie na dłoniach,
przedramionach czy szyi. Ponadto chrom na szóstym stopniu utlenienia może zagrażać nie tylko zdrowiu człowieka,
ale i jego życiu, gdyż wykazuje on działania mutagenne
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i kancerogenne. W związku z tym, na mocy Dyrektywy Europejskiej 2003/52/EC wprowadzono obowiązek utrzymania
rozpuszczalnych chromianów na poziomie 2 ppm (0,0002%
masy suchego cementu) we wszystkich cementach. Skutecznym rozwiązaniem ograniczenia wymywalności Cr(VI)
z zaczynów czy zapraw cementowych jest jego redukcja
do Cr(III), który jest immobilizowany w matrycy cementowej
ze skutecznością rzędu 99,8%. Do tego celu stosowane są
środki w postaci siarczanów metali, obejmujących FeSO4,
SnSO4 [4] i MnSO4 [5]. Są to związki najczęściej wymieniane w literaturze przedmiotu jako silne reduktory chromu
sześciowartościowego. Należy pamiętać, że wszystkie ce-
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Tabela 1. Skład chemiczny klinkieru portlandzkiego.
Table 1. Chemical composition of Portland cement clinkers.
Stężenie [% mas.]

MgO

Al2O3

SiO2

P2O5

SO3

K2O

CaO

TiO2

Cr2O3

MnO Fe2O3

CuO

ZnO

SrO

BaO

Cl

1,377 5,594 20,689 0,130 0,745 0,882 67,045 0,280 0,022 0,050 2,846 0,015 0,059 0,124 0,026 0,107
menty powszechnego użytku dostępne w sprzedaży mają
już zredukowaną ilość chromu sześciowartościowego do wymaganego limitu (2 ppm). Najczęściej w produkcji cementu
stosowany jest w tym celu siarczan żelaza (prawdopodobnie
ze względu na jego niską cenę i łatwą dostępność), co oznacza, że produkt końcowy zawiera dodatkowe ilości jonów żelaza. Zatem, aby zbadać wpływ wytypowanych siarczanów
metali o jednakowych stężeniach na właściwości cementu,
postanowiono wytworzyć cement w warunkach laboratoryjnych nie zawierający żadnych domieszek chemicznych czy
dodatków.
Jak wspomniano na początku, badania nad skutecznością omawianych siarczanów metali na redukcję Cr(VI)
do Cr(III) były prowadzone od wielu lat. Pozostaje jednak
pewien niedosyt informacji dotyczących wpływu owych
związków na podstawowe właściwości tworzyw cementowych. Chęć poznania roli siarczanowych reduktorów
Cr(VI) w kształtowaniu właściwości cementu i możliwość
uzupełnienia wiadomości literaturowych stały się więc głównym celem prowadzonych badań.

pła, a tym samym zahamowanie hydratacji, widoczny jest
w przypadku SnSO4. Siarczan cyny wydłuża czas początku
wiązania do blisko 20 godzin od momentu zmieszania cementu z wodą, co w przypadku pozostałych siarczanów ma
miejsce już w pierwszych godzinach hydratacji. Można przypuszczać, że wokół ziaren cementu tworzą się nowe produkty hydratacji takie jak CaSn(OH)6 [6], które narastając na
ziarnach cementu tworzą swego rodzaju otoczkę, utrudniającą dostęp wody do hydratyzującego materiału. Tym samym proces wiązania i twardnienia matrycy cementowej jest
zaburzony i znacznie opóźniony. Z Rys.1. wynika także, że
wszystkie próbki (łącznie z próbką wzorcową) osiągają te
same maksymalne wartości wydzielonego ciepła.

2. Materiały wykorzystane do badań
Podstawowym zadaniem przed przystąpieniem do bezpośrednich badań było wytworzenie w warunkach laboratoryjnych cementu. W tym celu zmielono ze sobą klinkier
portlandzki, którego skład chemiczny przedstawiono w Tabeli 1, z dodatkiem gipsu w ilości 5%. Cement zmielono do
powierzchni 3500 cm2/g (wg Blaina), co odpowiada klasie
cementu 42,5. Jako siarczanowe reduktory chromu(VI) wybrano FeSO4, MnSO4 i SnSO4, które były homogenizowane
z cementem w ilości 1% masy cementu.

3. Opis badań, wyniki i dyskusja
3.1. Badanie ciepła hydratacji
Program badań rozpoczęto od serii wyników kalorymetrycznych, obrazujących szybkość wydzielania ciepła
w czasie. Badania prowadzono na mikrokalorymetrze przewodzącym, dostępnym w Katedrze Technologii Materiałów
Budowlanych AGH. Próbki cementu o masie 20 g poddano
hydratacji, zachowując stosunek w/c = 0,5. Efektem badań
kalorymetrycznych jest krzywa szybkości wydzielania ciepła
dQ/dt, dzięki której można scharakteryzować poszczególne
etapy hydratacji. Wyniki badań ciepła uwodnienia próbek
cementów domieszkowanych siarczanami metali o stężeniu
1% przedstawiono na Rys. 1. Wyniki mogą być analizowane
w odniesieniu do próbki wzorcowej (zerowej), tzn. cementu
bez dodatków siarczanowych reduktorów chromu(VI).
Z wykresów przedstawionych na Rys. 1 można wywnioskować, że siarczany żelaza(II), manganu(II) i cyny(II)
w różnym stopniu wpływają na kinetykę hydratacji cementu.
Szczególnie wyraźny efekt zahamowania wydzielania cie-

Rys. 1. Krzywa kalorymetryczna cementu domieszkowanego wskazanymi siarczanami metali w ilości 1%.
Fig. 1. Heat of hardening curves for cement pastes doped with 1%
of indicated metal sulphates.

3.2. Badanie cech reologicznych
Grzeszczyk [7] definiuje reologię jako interdyscyplinarną
dziedziną wiedzy zajmującą się badaniem odkształceń substancji rzeczywistych pod wpływem naprężeń zewnętrznych.
Pomiary właściwości reologicznych zaczynów cementowych
przeprowadzono metodą wiskozymetryczną, polegającą na
wyznaczaniu zależności pomiędzy naprężeniem stycznym
a prędkością ścinania. Jako urządzenie pomiarowe posłużył
reometr rotacyjny Rheotest-2, dzięki któremu wyznaczono
krzywe płynięcia mieszanek cementowych przy wzrastających i malejących prędkościach ścinania. Krzywe płynięcia
zaczynów cementowych domieszkowanych FeSO4, MnSO4
lub SnSO4 w ilości 1% zobrazowano w postaci wykresów
τr = f(Dr) i przedstawiono na Rys. 2.
Parametry reologiczne takie jak granica płynięcia τo (czyli
graniczne naprężenie styczne, przy którym substancja zaczyna płynąć) i lepkość pozorna η zestawiono w Tabeli 2.
Analizując powyższe wartości można stwierdzić, że dodatki siarczanu żelaza i manganu powodują podwyższenie
obydwu parametrów w odniesieniu do próbki wzorcowej, przy
czym siarczan manganu wykazuje wartości blisko dwa razy
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Rys. 2. Krzywe płynięcia cementów domieszkowanych wskazanymi
siarczanami metali w ilości 1% (w/c = 0,4).
Fig. 2. Flow curves of cement pastes doped with 1% of indicated
metal sulphates (w/c = 0.4).

większe niż próbka zerowa. Świadczyć to może o pogorszeniu urabialności mieszanki cementowej. Cement dotowany
siarczanem cyny jako jedyny przejawia niższe parametry,
zarówno granicy płynięcia jak i lepkości pozornej, z uwagi
na fakt, że ostatni parametr jest prawie dwukrotnie mniejszy
od próbki wzorcowej. Takie wyniki dają informację, że proces
hydratacji i wiązania matrycy cementowej jest opóźniony,
co dobrze koreluje z wynikami badań kalorymetrycznych.
Pętla histerezy przejawiająca się w każdej badanej próbce
wskazuje na występowanie zjawiska tiksotropii.
Tabela 2. Parametry charakterystyczne krzywych płynięcia.
Table 2. Characteristics of flow curves.
τo [Pa·s]

η [Pa·s]

Próbka wzorcowa

18,47

6,20

1% FeSO4

31,54

9,66

1% MnSO4

36,13

11,31

1% SnSO4

10,85

3,51

3.3. Przewodnictwo jonowe
Badanie przewodnictwa elektrycznego jonów przeprowadzono za pomocą konduktometru marki Elmetron. Jako
urządzenie pomiarowe posłużył detektor konduktometryczny
typu CD-2. Próbki cementu wzorcowego wraz z domieszkami siarczanowych reduktorów chromu(VI) o stężeniu 1%
zmieszano z wodą, zachowując stosunek wodno–cementowy w/c = 100. Przebieg krzywych przedstawiono na Rys. 3.
W początkowym okresie hydratacji przebieg wszystkich
krzywych jest niemalże identyczny. Pierwszy charakterystyczny etap przebiegu krzywej konduktometrycznej trwa
do około pierwszych ośmiu godzin, gdzie zachodzi szybki
wzrost przewodnictwa związany z powierzchniowym rozpuszczaniem ziaren cementu i przejściem do roztworu jonów
- głównie jonów Ca2+. Następnie widoczne jest rozejście się
parami krzywych przewodnictwa elektrycznego, gdzie w jednej parze próbka cementu dotowanego siarczanem cyny
przebiega prawie jednakowo jak próbka wzorcowa. Jest to
kolejny etap polegający na stabilizacji i sukcesywnym wzroście przewodnictwa aż do osiągnięcia punktu maksymalnego, co ma miejsce po około 83 i 91 godzinach, odpowiednio
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Rys. 3. Zmiany przewodnictwa elektrycznego w czasie hydratacji
(w/c = 100).
Fig. 3. Changes in electrical conductivity during hydration
(w/c = 100).
Tabela 3. Wodożądność zaczynów cementowych dotowanych siarczanami badanych metali w ilości 1%.
Table 3. Standard water consistency of cement pastes doped with
1% of studied metal sulphates.
Wodożądność [%]
Próbka wzorcowa

26,1

1% FeSO4

27,3

1% MnSO4

28,0

1% SnSO4

26,9

dla cementu wzorcowego i cementu dotowanego jednym
procentem siarczanu cyny. W tym czasie powstają pierwsze
zarodki krystalizacji nowych produktów.
W drugiej parze krzywych przewodnictwa, próbki z siarczanem żelaza i manganu zachowują się identycznie do
około 3000 minut (aczkolwiek wykazują większe przewodnictwo w stosunku do próbki zerowej i z dodatkiem SnSO4),
gdzie cement dotowany siarczanem żelaza osiąga punkt
maksymalny na krzywej, a dodatek manganu przyczynia
się do osiągnięcia maksimum na krzywej po około 4200
minutach. Wszystkie zawiesiny cementowe po osiągnięciu
punktu maksymalnego wykazują nieznaczny spadek i stabilizację przewodnictwa, co związane jest z powstawaniem
pierwszych produktów hydratacji i zagęszczaniem struktury
w miarę wzrostu krystalitów.

3.4. Wodożądność i czasy wiązania
Wodożądność oraz czasy początku i końca wiązania zaczynów cementowych dotowanych siarczanami badanych
metali w ilości 1% wraz z próbką odniesienia oznaczane były
zgodnie z normą PN-EN 196-3 Metody Badania cementu.
Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
Wyniki zawartości wody potrzebnej do uzyskania konsystencji normowej przedstawiono w Tabeli 3. Czasy wiązania przedstawiono na Rys. 4. Rysunek ten jednoznacznie
wskazuje, że siarczany metali mają wpływ na czas, po którym zaczyn cementowy zaczyna wiązać i czas kiedy etap
wiązania można uznać za zakończony.
Norma PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku podaje, że dla cementów o klasie wytrzymałości 42,5
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Rys. 4. Czasy początku i końca wiązania zaczynów cementowych
dotowanych siarczanami wskazanych metali w ilości 1%.
Fig. 4. Initial and final setting time of cement pastes doped with 1%
of indicated metal sulphates.

początek czasu wiązania powinien nastąpić nie wcześniej
niż po 60 minutach od chwili zmieszania cementu z wodą.
Takie wymogi spełnia cement wzorcowy, gdyż w jego przypadku początek czasu wiązania szacuje się na 2 godziny i 40
minut. Pozostałe cementy uzyskały wyniki przekraczające 5
godzin – niemalże identycznie dla zaczynów cementowych
wzbogaconych w siarczany manganu i żelaza, z kolei czas
początku wiązania cementu zawierającego SnSO4 szacuje
się na ponad 11 godzin, a więc siarczan ten prawie pięciokrotnie wydłuża czas początku wiązania w odniesieniu do
cementu wzorcowego. Co do czasu zakończenia procesu
wiązania, to w przypadku cementu wzorcowego ma to miejsce po 4 godzinach i 20 minutach, a dla cementów dotowanych FeSO4 i MnSO4 koniec wiązania występuje po upływie
8 godzin. Siarczan cyny powoduje wydłużenie czasu końca
wiązania zaczynu cementowego do 18 godzin.

3.5. Wytrzymałość na ściskanie
Badanie wytrzymałości na ściskanie przeprowadzono na
próbkach w kształcie walców o średnicy 32 mm i wysokości
42 mm. Według normy PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości po zarobieniu
form, próbki zapraw cementowych przechowywano przez
24 godziny w komorze wilgotnościowej a następnie po rozformowaniu przechowywano je w wodzie o temperaturze
20 ± 1 °C aż do dnia badania. Badanie wytrzymałości na ściskanie przeprowadzono przy użyciu prasy hydraulicznej, stosując szybkość przyrostu obciążenia wynoszącą 0,5 MPa/s.
Analizując Rys. 5 można zauważyć, że po pierwszych
2 dniach hydratacji próbka wzorcowa ma niewiele większą
wartość wytrzymałości niż próbki dotowane siarczanowymi
reduktorami chromu(VI). Sytuacja zmienia się diametralnie już po 7 dniach hydratacji, gdzie zaprawy wzbogacone
w siarczany żelaza, manganu lub cyny wykazują większe
wytrzymałości od zaprawy wzorcowej. Po 28 dniach od
zmieszania próbek z wodą, próbki wzorcowa oraz z dodatkiem siarczanów żelaza i cyny pokazują wytrzymałość ok.
39 MPa, jedynie próbka dotowana MnSO4 osiąga wartość
Rc > 42 MPa. Po trzech miesiącach przetrzymywania próbek w wodzie, zaprawy dotowane MnSO4 i SnSO4 osiągają najwyższe parametry wytrzymałości rzędu odpowiednio
54 MPa i 56 MPa, a wartość dla próbki z dodatkiem FeSO4
tylko nieznacznie ulega zwiększeniu, z kolei zaprawa wzor-

Rys. 5. Wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych dotowanych
siarczanami wskazanych metali w ilości 1%.
Fig. 5. Compressive strength of cement mortars doped with 1% of
indicated metal sulphates.

cowa traci 35% swej 28–dniowej wytrzymałości. Można zatem wnioskować, że związki siarczanów metali przyczyniają
się do wzrostu parametrów wytrzymałościowych. Dzieje się
tak prawdopodobnie za sprawą zmiany mikrostruktury hydratyzującego materiału. Mikrostruktura fazy C-S-H, która
posiada zdolność inkorporacji i immobilizacji metali ciężkich
[8, 9] charakteryzuje się przez to niskim stopniem uporządkowania struktury i może tworzyć zbitą, gąbczastą masę. Co
więcej, nie można wykluczyć dodatkowych ilości ettringitu
tworzących się w materiale wzbogaconym w jony siarczanowe. Kryształy ettringitu mogą wypełnić i wzmocnić strukturę, co pozytywnie przekłada się na wzrost wytrzymałości
zapraw cementowych.

4. Podsumowanie
Przeprowadzono badania wpływu siarczanowych reduktorów chromu(VI) na kształtowanie właściwości cementu wytworzonego w warunkach laboratoryjnych. Siarczany metali
w postaci FeSO4, MnSO4 i SnSO4 wpływają na podstawowe
właściwości hydratyzujących zaczynów/zapraw cementowych. Można zauważyć pewną tendencję: dodatki FeSO4
i MnSO4 sprawiają, że cementy nimi dotowane przejawiają
bardzo podobne do siebie właściwości, na co wskazują wyniki badań kalorymetrycznych, krzywe płynięcia czy czasy
wiązania. Dodatek siarczanu cyny powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania próbek, co znajduje także odzwierciedlenie w badaniach kalorymetrycznych, prowadzi do najmniejszej lepkości zaczynów, ale skutkuje za to najwyższymi
wartościami wytrzymałości. Prawdopodobnie nowe produkty
hydratacji powstałe z udziałem związków cyny początkowo
tworzą otoczki na ziarnach cementu, powodując opóźnienie
hydratacji, z czasem jednak mogą lokować się w całej objętości materiału i wzmacniają jego strukturę.

Podziękowania
Praca wykonana w ramach działalności statutowej AGH
WIMiC umowa nr 11.11.160.415.
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