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Streszczenie
Spoiwa iowo-cementowe znajduj zastosowanie gównie przy budowie i konserwacji budowli hydrotechnicznych, gdzie gównym
czynnikiem przydatnoci jest ich dua szczelno. Jednak poprzez modyﬁkacje ich waciwoci mog one by stosowane równie w innych
gaziach budownictwa.
W prezentowanej pracy przedstawiono wpyw zmian skadu spoiw iowo-cementowych na ich gówne parametry technologiczne tj.
wytrzymao mechaniczn, ﬁltracyjno oraz parametry reologiczne. Porównano krzywe pynicia, wartoci wspóczynnika ﬁltracji k, oraz
wartoci wytrzymaoci na ciskanie badanych spoiw.
Sowa kluczowe: materiay budowlane, spoiwo iowo-cementowe, waciwoci mechaniczne, ﬁltracyjno

THE INFLUENCE OF COMPOSITION CHANGES ON PROPERTIES OF CLAY-CEMENT BINDERS
Clay-cement mixed binders are mainly used in the building constructions and hydro-technical renovations of the buildings. Leakproofness
is a principal property of the binder agents, but this feature can be modiﬁed, and the material can be used in different kinds of building
industry. In this paper, the inﬂuences of changes in the clay-cement systems on technological properties eg. mechanical strength, ﬁlterability
and rheological properties are shown. The ﬂow curves, the values of ﬁlterability factor “k”, and the values of squeeze press resistance of
the studied binders were compared.
Investigations shows that the ﬂow curves have characteristic inﬂections depending on the interaction of cement and modiﬁcating
agents. Increasing the cement content improves mechanical properties of the binder, however, decreases its ﬁlterability. Reduction of the
ﬁlterability factor value can be obtained by the density increase of the clay-cement system.
Keywords: Building materials, Clay-cement binder, Mechanical properties, Filterability

Wprowadzenie
Spoiwa iowo-cementowe znajduj zastosowanie gównie
przy budowie i konserwacji budowli hydrotechnicznych takich
jak way przeciwpowodziowe, groble czy zapory wodne,
gdzie gównym czynnikiem przydatnoci jest ich dua
szczelno. Przy naprawie waów przeciwpowodziowych
najczciej wprowadza si spoiwo w formie zaczynu
w konstrukcj wau, za pomoc rónych technik wiertniczych,
umoliwiajcych utworzenie w przekroju wau szczelnej
przegrody hydroizolacyjnej (np. WIPS bd DSM) bd
wypenienie wystpujcych w nich spka i ubytków (metody
iniekcyjne). Operacja ta na celu przywrócenie szczelnoci
i likwidacj przesików, przez co gównym czynnikiem
decydujcym o przydatnoci materiau uytego do wykonania
przesony jest jego zdolno do zatrzymywania wody
– okrelana przy pomocy wspóczynnika ﬁltracji „k”.
Istniej take przypadki, gdzie konieczne jest zastosowanie materiau, który oprócz szczelnoci bdzie spenia
take inne funkcje, np. przenosi obcienia mechaniczne
lub bdzie si zachowywa w zaprogramowany sposób podczas jego wprowadzania. W spoiwach iowo-cementowych
moliwa jest szeroka zmiana podstawowych parametrów

technologicznych, poprzez modyﬁkacje ich skadu, dziki
czemu znalazy zastosowane równie w innych dziedzinach
budownictwa.
W prezentowanej pracy przedstawiono wpyw zmian skadu spoiw iowo-cementowych na ich podstawowe parametry
technologiczne tj. wytrzymao mechaniczn, ﬁltracyjno
oraz parametry reologiczne. Porównano krzywe pynicia,
wartoci wspóczynnika ﬁltracji “k”, oraz wartoci wytrzymaoci na ciskanie spoiw rónicych si zawartoci cementu,
steniem surowca ilastego oraz dodatkiem modyﬁkatora.

Przedmiot bada
Przedmiotem bada byy próbki spoiw iowo-cementowych sporzdzonych w laboratorium z wykorzystaniem
surowców:
– iu ze zoa Bechatów
– cementu CEM I 32,5 R z cementowni Nowiny
– modyﬁkatora – szka wodnego sodowego
Sporzdzono trzy serie próbek, w kadej z nich zmieniano udzia jednego ze skadników przy staych ilociach
pozostaych skadników.
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2 – 40 [1/s] w temperaturze 20 oC, bezporednio po sporzdzeniu próbek. Wyniki przedstawiono na rysunkach 1-3.

Metodyka badawcza
Pomiary reologiczne

Pomiary wspóczynnika ﬁltracji „k”

Wyznaczono krzywe pynicia przy pomocy wiskozymetru
obrotowego ﬁrmy Brookﬁeld Model DV-III+ oraz programu Rheocalc v1.01. Pomiary prowadzono w zakresie prdkoci cinania

Wspóczynnik filtracji „k” wyznaczono na podstawie
szybkoci przepywu wody poprzez walcow próbk stward-
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Rys. 1 Wpyw zmiany iloci cementu na krzywe pynicia spoiw
Fig. 1. Effect of the cement content on ﬂaw curves of the binders
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Rys. 2 Wpyw zmiany gstoci zawiesiny surowca ilastego na krzywe pynicia spoiw
Fig. 2. Effect of the density of raw clay material slurry on ﬂaw curves of the binders
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Rys. 3 Wpyw zmiany iloci modyﬁkatora na krzywe pynicia spoiw
Fig. 3 Effect of the modiﬁer content on ﬂaw curves of the binders
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Rys.4. Stanowisko do pomiaru wspóczynnika ﬁltracji
Fig. 4. Stand for determination of the ﬁltration coefﬁcient
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Pomiary wytrzymaoci mechanicznej
Waciwoci mechaniczne okrelono przy pomocy maszyny urzdzenia ZD 10/70. Badania przeprowadzono na
próbkach walcowych po 28 dniowym okresie dojrzewania.
Wyniki pomiarów przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 7. Wpyw zmiany iloci modyﬁkatora na warto wspóczynnika
ﬁltracji spoiw
Fig. 7. Effect of the modiﬁer content on the ﬁltration coefﬁcient of
the binders
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niaego spoiwa za pomoc odpowiednio zmodyﬁkowanej
prasy ﬁltracyjnej i sprzonej z ni wagi. Pomiary dokonywano dla rónych wartoci cinienia wody w czasie ﬁltracji
tj. 1, 2, i 3 bary, rejestrowanych przy pomocy programu
komputerowego.
Zdjcie stanowiska pomiarowego wraz ze schematem
przedstawiono na rysunku 4 natomiast wyniki pomiarów na
rysunkach 5-7.
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Rys.8. Wpyw zmiany iloci cementu na wytrzymao mechaniczn
spoiw
Fig. 8. Effect of the cement content on mechanical strength of the
binders
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Rys. 5. Wpyw zmiany iloci cementu na warto wspóczynnika
ﬁltracji spoiw
Fig. 5. Effect of the cement content on the ﬁltration coefﬁcient of
the binders
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Rys.9. Wpyw zmiany gstoci zawiesiny surowca ilastego na wytrzymao mechaniczn spoiw
Fig. 9. Effect of the density of raw clay material slurry on mechanical
strength of the binders
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Rys. 6.Wpyw zmiany gstoci zawiesiny surowca ilastego na warto wspóczynnika ﬁltracji spoiw
Fig. 6. Effect of the density of raw clay material slurry on the ﬁltration
coefﬁcient of the binders

Przeprowadzone badania reologiczne pokazay, e
wzrost naprenia cinajcego (lepkoci) w zawiesinach
wystpuje przy wzrocie ich gstoci, zawartoci cementu
i wprowadzanych modyﬁkatorów. We wszystkich przypadkach, przy wzrastajcych szybkociach cinania w zakresie od 5 do 15 s-1 uzyskano charakterystyczne przegicia
krzywych pynicia. Zakres charakterystycznego przegicia
ulega zmianie w zalenoci od rodzaju i iloci wprowadzanych modyﬁkatorów. Przy wyszych prdkociach cinania
(>15 [1/s]) nastpuje ustabilizowanie wartoci naprenia
cinajcego (przepyw pseudoplastyczny) na poziomie za-
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Rys.10. Wpyw zmiany iloci modyﬁkatora na wytrzymao mechaniczn spoiw
Fig. 10. Effect of the modiﬁer content on mechanical strength of
the binders

lenym od skadu zawiesiny. Krzywe powrotne uzyskane przy
zmniejszajcej si prdkoci cinania maj we wszystkich
przypadkach podobny przebieg, bez charakterystycznego
przegicia.
Badania wytrzymaociowe pokazay wyrany wzrost wytrzymaoci na ciskanie wraz ze wzrostem udziau cementu.
Wartoci wytrzymaoci zmieniaj si w zakresie od 55 kPa
przy zawartoci cementu na poziomie 3% do 1,3 MPa przy
zawartoci 20% cementu. Wzrost wytrzymaoci widoczny
jest równie przy zwikszaniu gstoci zawiesiny ilastej
(mniejszy udzia wody) gdzie wytrzymao na ciskanie
zmienia si w zakresie od 500 kPa przy gstoci 1,18 g/cm3
do 1,2 MPa przy gstoci 1,28 g/cm3. Udzia modyﬁkatora
nie wpywa w sposób znaczcy na zmian wytrzymaoci
mechanicznej badanych spoiw.
Badania ﬁltracyjnoci pokazay bardzo wyrany wpyw
gstoci zawiesiny ilastej na wspóczynnik ﬁltracji. Zmiana
gstoci na poziomie 0,02 – 0,05 g/cm3 wywouje zmniejszenie wspóczynnika ﬁltracji o rzd wielkoci. Równie zwikszanie udziau cementu i modyﬁkatora powoduje obnienie
ﬁltracyjnoci badanych spoiw, jednak zmiany te nie s a tak
wyrane, jak w przypadku zmiany gstoci.
Przeprowadzone badania pokazuj szeroki wachlarz
moliwoci regulacji parametrów spoiw ilasto-cementowych.
Moliwe jest sterowanie zarówno parametrami reologicznymi na wieych zaczynach jak równie wytrzymaoci
i wspóczynnikiem ﬁltracji stwardniaych spoiw, co moe si
przyczyni do rozszerzenia zakresu ich stosowania.
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