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Streszczenie
Spoiwa iłowo-cementowe znajdują zastosowanie zwłaszcza przy budowie i renowacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Jednym
z głównych kryteriów przydatności spoiw są ich parametry reologiczne w stanie płynnym, determinujące ich właściwości użytkowe,
tj. możliwości wtłoczenia do gruntu i odpowiedniego usieciowania. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych
spoiw iłowo-cementowych, sporządzonych na bazie iłu polimineralnego Bełchatów oraz kaolinu KOC a także dodatku modyfikującego
w postaci szkła wodnego. Przeanalizowano krzywe płynięcia, wartości modułów zachowawczego G’ i stratności G’’ oraz czas, po którym
ich stosunek jest mniejszy od jeden. Określono wpływ zmian składu na właściwości reologiczne spoiw w stanie płynnym w aspekcie
ich właściwości użytkowych.
Słowa kluczowe: spoiwo iłowo-cementowe, właściwości reologiczne, tiksotropia, minerały ilaste, cement

VISCOELASTIC PROPERTIES OF SEALING CLAY-CEMENT BINDERS
Clay-cement mixed binders are used in many areas especially in the construction and renovation of flood protection. The rheological parameters in the liquid state belong to the main criteria for their usefulness, which determine their application properties, i.e. the
possibility of submerging to the ground and proper crosslinking. In this paper, the results of rheological studies are shown concerning
clay-cement binders based on Bełchatów clay and KOC kaolin, and water glass as a modifying additive. The flow curves, values of
conservative modulus G’, loss modulus G” and time of the ‘crossover’ phenomenon were compared. The effects of composition changes
on the rheological properties of the binders in the liquid state in terms of their performance were determined.
Keywords: Clay-cement binder, Rheological properties, Thixotropy, Clay minerals, Cement

1. Wprowadzenie
Od kilkunastu lat w Polsce mają miejsce budowy i remonty obiektów hydrotechnicznych, w tym również zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Modyfikacja parametrów geotechnicznych gruntów najczęściej prowadzona
jest poprzez wtłoczenie do gruntu spoiw twardniejących
o konsystencji zawiesin. Zastosowanie we wspomnianych
działaniach znajdują spoiwa iłowo-cementowe, ponieważ
charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami hydroizolacyjnymi, zachowaniem długoletniej funkcjonalności,
odpornością na deformacje wywołane przez czynniki zewnętrzne, a także odpornością na ciśnienie hydrostatyczne,
wysoką odpornością na korozję powodowaną przez wody
o różnych typach mineralizacji oraz brakiem negatywnego
wpływu na środowisko.
Czynnikiem decydującym o przydatności danego spoiwa
do tego typu robót są jego właściwości reologiczne. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych, często znajdujących
się w niedostępnym terenie, wymaga transportu gotowego
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spoiwa na znaczne odległości. Najczęściej stosowanym
rozwiązaniem jest tworzenie przenośnej bazy, w której produkowane jest spoiwo w postaci zawiesiny, a następnie jego
transport z wykorzystaniem rurociągów na miejsce wykonywanych prac. Dlatego ważna jest możliwość modyfikacji
właściwości reologicznych tych zawiesin tak, by możliwe
było ich łatwe pompowanie na znaczne odległości, przy
jednoczesnym zachowaniu parametrów wymaganych przy
aplikacji stosowanej technologii.
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań
reologicznych spoiw iłowo-cementowych, sporządzonych
na bazie iłu polimineralnego Bełchatów oraz kaolinu KOC
i dodatku szkła wodnego jako inicjatora procesu hydratacji.

2. Przedmiot badań
Przedmiotem badań były próbki spoiw iłowo-cementowych sporządzonych na bazie następujących surowców:
– ił polimineralny ze złoża Bełchatów, zawierający beidelit,
– kaolin KOC, zawierający kaolinit,
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– cement CEM I 42,5 R z cementowni Odra Opole,
– szkło wodne sodowe R 145 jako modyfikator.
Sporządzono cztery serie próbek, po dwie dla każdego
surowca ilastego. W obrębie próbek dla jednego surowca
zmieniano udział jednego ze składników: cementu lub surowca ilastego, przy zachowaniu stałych udziałów pozostałych składników.

3. Metodyka badawcza
3.1. Krzywe płynięcia
Krzywe płynięcia wyznaczono z wykorzystaniem reometru Brookfield R/S plus w układzie cylindrów współosiowych,
z wykorzystaniem cylindra CCS 32. Pomiary prowadzono
w zakresie szybkości ścinania od 2 s-1 do 40 s-1 przez 20 minut o interwale co 2 s-1. W każdym przypadku badaniu poddawano próbkę zawiesiny bezpośrednio po sporządzeniu.

3.2. Pomiary oscylacyjne
Na drodze pomiarów oscylacyjnych z wykorzystaniem reometru Anton Paar MCR 302 w układzie płytka-płytka przy
zmiennej częstotliwości (1–620 Hz). Określono właściwości
reologiczne spoiw w aspekcie ich lepkosprężystości. Czas
pomiaru wynosił 120 minut. Wyznaczono przebieg zmian
modułu zachowawczego i modułu stratności oraz stosunku
modułu stratności do modułu zachowawczego.
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4. Wyniki badań
Krzywe płynięcia badanych spoiw iłowo-cementowych
przedstawiono na Rys. 1–4. Pokazują one, że są to przebiegi pseudotiksotropowe, na które decydujący wpływ ma
środek sieciujący oraz zawartość minerałów ilastych.
W przypadku iłu polimineralnego hydratacja cementu
następuje po ok. 60 s, zwiększając kilkukrotnie opór (do
ok. 22 Pa) w czasie ścinania. Im większy jest udział cementu
tym opór powstaje szybciej i struktura zawiesiny jest bardziej
wytrzymała. Szczególnie wytrzymała struktura (kilkunastokrotnie większa) powstaje przy zwiększonym udziale iłu
polimineralnego (powyżej 26% do ok. 140 Pa). Przy wyższych szybkościach ścinania następuje łatwe niszczenie
struktury zawiesiny.
W przypadku kaolinu (KOC) działanie cementu jest natychmiastowe. Powstająca struktura jest kilkudziesięciokrotnie bardziej wytrzymała i nie jest niszczona przez narzucone większe szybkości ścinania. Zarówno zwiększone
udziały cementu jak i gęstości zawiesiny bazowej powodują
porównywalny wzrost naprężeń w czasie ich ścinania (do
ok. 50 Pa).
Przebiegi zmian modułu zachowawczego i modułu
stratności oraz stosunku modułu stratności do modułu zachowawczego badanych spoiw iłowo-cementowych przedstawiono na Rys. 5–12. Pokazują one, że wyższe szybkości ścinania (powyżej 100 Hz) powodują przyśpieszenie
procesu hydratacji, co prowadzi do zaburzenia przepływu

Rys. 1. Krzywe płynięcia zawiesiny na bazie iłu Bełchatów
(1,2 g/cm3) i szkła wodnego (0,5%) przy zmiennym udziale cementu.
Fig. 1. Flow curves of suspension containing Bełchatów clay
(1.2 g/cm3) and water glass (0.5%) at indicated cement content.

Rys. 2. Krzywe płynięcia zawiesiny na bazie iłu Bełchatów,
cementu (10,0%) i szkła wodnego (0,5%), przy zmiennym udziale
minerału ilastego.
Fig. 2. Flow curves of suspension containing Bełchatów clay,
cement (10.0%) and water glass (0.5%) at indicated clay mineral
content.

Rys. 3. Krzywe płynięcia zawiesiny na bazie kaolinu KOC
(1,20 g/cm3) i szkła wodnego (0,5%) przy zmiennym udziale cementu.
Fig. 3. Flow curves of suspension containing KOC kaolin
(1.20 g/cm3) and water glass (0.5%) at indicated cement content.

Rys. 4. Krzywe płynięcia zawiesiny na bazie kaolinu KOC, cementu
(10,0%) i szkła wodnego (0,5%) przy zmiennym udziale minerału
ilastego.
Fig. 4. Flow curves of suspension containing KOC kaolin, cement
(10.0%) and water glass (0.5%) at indicated clay mineral content.
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w czasie ścinania. W szczególności odnosi się to zawiesin
zawierających ił polimineralny. Ponieważ w tym przypadku
powstają słabe struktury są one łatwo niszczone przez ścinanie. Nielaminarne przepływy tych struktur między sobą,
a także pomiędzy płytkami układu pomiarowego, uniemożliwiają interpretację wyników w aspekcie reologicznym. Przy

mniejszych szybkościach ścinania (do 30 Hz) stosunek G’’/G’
jest mniejszy od jeden i świadczy o przewadze właściwości
płynnych aż do ok. 5 min. W przypadku zawiesin z udziałem
kaolinitu te właściwości zanikają już po 3 min. Stosunek
G’’/G’ większy od jeden świadczy o przewadze właściwości
sprężystych charakterystycznych dla ciał stałych.

Rys. 5. Wpływ udziału cementu na wartość modułu zachowawczego
G’ i modułu stratności G” spoiwa na bazie iłu Bełchatów o gęstości
1,20 g/cm3.
Fig. 5. Effects of cement content on the conservative modulus
G’ and loss modulus G’’ of binder basing on Bełchatów clay of
1.20 g/cm3 density.

Rys. 6. Wpływ udziału minerału ilastego na wartości modułu
zachowawczego G’ i stratności G’’ zawiesiny na bazie iłu Bełchatów
z 10% udziałem cementu.
Fig. 6. Effects of clay mineral content on the conservative modulus
G’ and loss modulus G’’ of suspension basing on Bełchatów clay
with 10% cement content.

Rys. 7. Wpływ gęstości bazowej zawiesiny iłu Bełchatów
na stosunek modułów stratności i zachowawczego G’’/G’
z 10-procentowym udziałem cementu.
Fig. 7. Effects of base density of Bełchatów clay suspension with
10% cement content on the ratio of loss and conservative moduli
G’’/G’.

Rys. 9. Wpływ udziału cementu na wartość modułu zachowawczego
G’ i modułu stratności G’’ zawiesiny na bazie kaolinu KOC
o gęstości 1,20 g/cm3.
Fig. 9. Effects of cement content on values of conservative G’ and
loss G’’ moduli of suspension basing on KOC kaolin of 1.20 g/cm3
density.

Rys. 8. Wpływ ilości cementu na stosunek modułów stratności
i zachowawczego G’’/G’ w zawiesinie iłu Bełchatów o gęstości
1,20 g/cm3.
Fig. 8. Effects of cement content on the ratio of loss and conservative moduli G’’/G’ of Bełchatów clay suspension of 1.20 g/cm3
density.

Rys. 10. Wpływ udziału minerału ilastego na wartość modułu
zachowawczego G’ i stratności G’’ zawiesiny na bazie kaolinu KOC
z 10-procentowym udziałem cementu.
Fig. 10. Effects of clay mineral content on values of conservative
G’ and loss G’’ moduli of suspension basing on KOC kaolin with
10% cement content.
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Rys. 11. Wpływ gęstości zawiesiny uszczelniającej na bazie kaolinu
KOC na wartość stosunku modułów stratności i zachowawczego
G’’/G’.
Fig. 11. Effects of suspension density on ratio of loss and
conservative moduli G’’/G’ of sealing suspension basing on KOC
kaolin.

Rys. 12. Wpływ ilości cementu na wartość stosunku modułu
stratności G’’ do modułu zachowawczego G’ w zawiesinie
uszczelniającej na bazie kaolinu KOC.
Fig. 12. Effects of cement content on ratio of loss and conservative
moduli G’’/G’ of sealing suspension basing on KOC kaolin.

5. Omówienie wyników

kolejności stosunek ten powinien być większy od 1, aby
wykorzystać właściwości uszczelniające ciała stałego. Czas
przejścia wartości G’’/G’ powyżej 1 może być regulowany
rodzajem zastosowanego minerału ilastego.

Przeprowadzone badania wykazały, że właściwości reologiczne zawiesin iłowo-cementowych zależą od rodzaju
minerałów ilastych.
Iły o budowie mieszano pakietowej (beidelit) spowalniają zjawisko sieciowania zawiesiny. W zawiesinie tworzą
się struktury żelu, które mogą być sukcesywnie rozrzedzane ścinaniem w całej objętości. Zawiesiny uszczelniające w czasie ścinania nie mają właściwości sprężystych
szczególnie przy częstotliwości 5–25 Hz. Stosunek modułów G’’/G’ w niskich szybkościach ścinania jest mniejszy od
1, co świadczy o ich właściwościach płynnych.
Iły o strukturze kaolinitu tworzą agregaty ziarnowe
o większej wytrzymałości mechanicznej. W czasie ścinania mogą ulec rozpadowi na mniejsze agregaty z zachowaniem właściwości plastycznych zawiesiny. Silniejsze
sieciowanie (hydratacja cementu) tych struktur z upływem
czasu (zmiana częstotliwości następuje sukcesywnie o stały
interwał czasowy) spowoduje wzajemny poślizg aglomeratów oraz poślizg między płytkami układu pomiarowego
w całym zakresie szybkości ścinania. Stosunek modułów
G’’/G’ w niskich szybkościach ścinania jest większy od 1,
co świadczy o większym udziale właściwości sprężystych
takich zawiesin. Wyjątek stanowi zawiesina o większym
stężeniu minerału ilastego i większym udziale cementu.
W tym przypadku występujący poślizg między płytkami
układu pomiarowego zaburza prawidłowy pomiar.
Ogólnie zawiesiny uszczelniające na bazie kaolinu KOC
wykazują odmienne właściwości reologiczne w stosunku
do iłów o budowie mieszano-pakietowej. Takie zachowanie
zawiesin utrudnia ich aplikację.

6. Podsumowanie
Ponieważ rodzaj iłu wpływa na właściwości reologiczne
uszczelniających zawiesin iłowo-cementowych w przypadku
ich aplikacji należy wykonać pomiary modułów stratności
i modułu zachowawczego. Stosunek tych wielkości G’’/G’
w czasie wtłaczania spoiw do gruntu w początkowym okresie powinien być mniejszy od 1. Wtedy wykorzystuje się
ich właściwości płynne, a pomiary należy prowadzić przy
niskich częstotliwościach ścinania (5–25 Hz). W dalszej
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