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Streszczenie
Przedstawiono now koncepcj reologicznej kwalikacji zawiesin iowo-cementowych zawierajcych skadniki strukturotwórcze.
Szczególn uwag zwrócono na odwracalne i nieodwracalne waciwoci tiksotropowe. Wykazano, e w zawiesinach iowo-cementowych
w czasie cinania zachodz skomplikowane zjawiska mechaniczne powizane z synerez i przepywem kanaowym. Odwracalna, saba
struktura tiksotropowe zwizana z mineraami ilastymi jest przeplatana z nieodwracaln, mocn struktur wewntrzn powsta w wyniku hydratacji cementu. W czasie ksztatowania si takiej struktury pseudotiksotropowej, zawiesina iowo-cementowa w stanie spoczynku
przybiera posta elu, który sukcesywnie wzmacnia si w wyniku reakcji hydratacji. Ostatecznie z takiej zawiesiny tworzy si wysokiej jakoci spoiwo hydroizolacyjne.
Sowa kluczowe: waciwoci reologiczne, tiksotropia, mineray ilaste, hydratacja, cement

PSEUDOTHIXOTROPIC PROPERTIES OF CLAY-CEMENT SLURIES
A new concept of rheological qualication of clay-cement suspensions containing structure agents has been shown. Special attention
has been paid on reversible and irreversible thixotropic properties. This paper display, that some complicated phenomena connected with
syneresis and channel ow occur inside clay-cement suspensions during shearing. The reversible week thixotropic structure connected
with clay minerals is interlaced with the irreversible strong internal structure, creating as a result of the cement hydratation process. During
developing this quasi-thixotropic structure, the clay-cement suspension at a rest state gains a gel structure, which successively becomes
stronger as a result of the hydratation process, and nally arises a high-quality hydro-isolation binder.
Keywords: Rheological properties, Thixotropy, Clay minerals, Hydration, Cement

1. Wprowadzenie
Termin tiksotropia pochodzi od greckich sów: tixis – porusza, wstrzsa oraz tropo – obraca, zmienia. Nazwa
ta zostaa wprowadzona przez Freundlicha do opisania zjawiska przej izotermicznych w odwracalnych ukadach koloidalnych. Zol takiego ukadu pozostawiony w spoczynku
przeksztaca si w el, który pod wpywem wstrzsów przeprowadzany jest w pynny zol [1]. Obecnie, termin ten zosta rozszerzony i okrela kady proces, w którym na skutek niszczenia wewntrznej struktury ukadu, nastpuje izotermiczne i odwracalne zmniejszanie si tarcia wewntrznego pynu z upywem czasu cinania, jak równie dajcy si
zmierzy w czasie powolny powrót do pierwotnej konsystencji w czasie spoczynku [2-6].
Jeli jednak w czasie spoczynku powstaj nieodwracalne
reakcje chemiczne waciwoci tiksotropowe zostaj zmienione i ukady nie powracaj do stanów wyjciowych. Takie
cechy wykazuj zawiesiny iowo-cementowe. Ocena struktury wewntrznej charakterystycznej dla iowo-cementowych
zaczynów uszczelniajcych powinna take uwzgldnia zjawisko nieodwracalnej hydratacji cementu i dziaania rod-
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ków sieciujcych, a take histori reakcji mechanicznych.
Mechanizmy powstawania struktury odwracalnej (zwizanej z obecnoci iów) oraz nieodwracalnej (zwizanej z reakcjami chemicznymi) wzajemnie si nakadaj [7-11]. Wynika std trudno w okrelaniu odwracalnych waciwoci
takich zawiesin.

2. Opis dowiadcze
Zawiesiny ceramiczne zawierajce substancje strukturotwórcze, wykazuj przepywy niestabilne w czasie. Przepywy tiksotropowe, w zaczynach iowo-cementowych, wywoane s zarówno waciwociami mineraów ilastych, jak
i nieodwracalnym dziaaniem rodków strukturotwórczych.
W celu zbadania tego zjawiska, przeprowadzono pomiary
napre cinajcych przy trzech ustalonych szybkociach
cinania (4,5, 10, 15 i 24 s-1), w czasie 20 min. Badania przeprowadzono na zaczynie sporzdzonym z zawiesiny bazowej iu Bechatów o gstoci 1,20 g/cm3, zawierajcym 10 %
cementu i 0,5 % szka wodnego. Do pomiarów uyto reometru RVDV- III rmy Brookeld.
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3. Wyniki i dyskusja
W otoczeniu zoa wgla brunatnego Bechatów wystpuje szereg surowców towarzyszcych, midzy innymi surowce
ilaste. S one bardzo zrónicowane mineralogicznie. W nadkadach wystpuj iy oraz muki illitowe, kaolinitowe, chlorytowe, beidelitowe, a take gliny polimineralne – warwity.
Warwity s czwartorzdowym ilastym osadem zastoiskowym, wystpujcym jako nadkad i podcióka pokadu wgla brunatnego w Kopalni Wgla Brunatnego „Bechatów”.
Osady te wykazuj due zrónicowanie litologiczne. Mona
wyróni w nich iy mukowe, muki ilaste, muki piaszczysto-ilaste, muki wapniste. W niniejszej pracy uywano najczciej wystpujcych muków ilastych [12-14].
Wyniki pomiarów przedstawiono na Rys. 1. Badania wykazay, e w zalenoci od ustalonej szybkoci cinania, wystpuje zrónicowane dopasowanie pomiarów do ich liniowych krzywych trendu w czasie. Najmniejsze dopasowanie
wyników (moc korelacji R2), do linii trendu wystpuje przy
szybkoci cinania 10 s-1, za najwiksze dopasowanie przy
szybkociach cinania 4,5, 24 i 15 s-1. Wynika to std, e
przy szybkoci 10 s-1, ju po 3 minutach wystpuje uprzywi-
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lejowana rozbudowa struktury wewntrznej zaczynu wywoana reakcjami hydratacji.
W czasie cinania struktura ta jest niszczona i wystpuje zwikszona niestabilno pomiarowa zwizana prawdopodobnie z brakiem adhezji zaczynu wzgldem wrzeciona
urzdzenia pomiarowego. Przy wyszych szybkociach cinania, w pocztkowym okresie do 3 minut, nastpuje zmniejszenie napre cinajcych, wywoane odwracalnym zjawiskiem pseudoplastycznym (rozrzedzanie cinaniem) pochodzcym od iu Bechatów, a nastpnie stabilizacja lub wzrost
wywoane przepywem ju rozbudowanych (w wyniku wizania cementu) agregatów ziarnowych. Reakcje te s nieodwracalne, zatem zjawiska mechaniczne powinny by klasykowane jako pseudoreologiczne (w analogii do przepywu pseudoplastycznego). Stabilno pomiarowa w czasie,
przy wyszych szybkociach cinania znaczco si poprawia. Przy najniszej szybkoci cinania 4,5 s-1, w pocztkowym okresie opory przepywu nie ulegaj zmianie, gdy jest
ona za maa, aby wywoa efekt rozrzedzania cinaniem. Po
duszym czasie cinania, tj. powyej 3 min., naprenia cinajce nieznacznie wzrastaj.

Rys. 1. Zmiana napre w czasie 20 minut przy ustalonych szybkociach cinania.
Fig. 1. Changes of shear stress at the xed shear rate during 20 min.

Rys. 2. Zmiana napre w czasie 60 minut cinania w staych warunkach cinania.
Fig. 2. Changes of shear stress at the xed shear rate during 60 min.
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Rys. 3. Sztywno struktury pseudotiksotropowej zawiesin iowo-cementowych o rónej gstoci zawiesiny bazowej.
Fig. 3. Rigidity of the quasi-tixotropic structure of clay-cement suspension as a function of suspension density.

Rys. 4. Sztywno struktury pseudotiksotropowej zawiesin iowo-cementowych o rónej zawartoci cementu.
Fig. 4. Rigidity of the quasi-tixotropic structure of clay-cement suspension as a function of cement content.

Rys. 5. Sztywno struktury pseudotiksotropowej zawiesin iowo-cementowych o rónej zawartoci szka wodnego.
Fig. 5. Rigidity of the quasi-tixotropic structure of clay-cement suspension as a function of water-glass content.
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Dodatkowe pomiary w tym zakresie pozwoliy okreli
pocztek intensywnej budowy elu cementowego w szczególnoci przy szybkoci cinania 10 s–1 (Rys. 2).
Przy szybkoci cinania 10 s-1, intensywna rozbudowa
struktury wewntrznej zawiesin wystpuje w przedziale od
10 do 30 minut, nastpnie obserwowany jest spadek szybkoci rozbudowy i ponowny wzrost po ok. 45 minutach. Pomijajc przypadkowo niszczenia struktury wewntrznej
zawiesin iowo-cementowych mona zauway, e przy innych szybkociach cinania, tj. 4,5 i 15 s-1 zjawisko to wystpuje w mniejszym stopniu. Fakt ten sugeruje uprzywilejowan szybko cinania przy tworzeniu si i niszczeniu nieodwracalnej struktury wewntrznej.
Sztywno struktury tiksotropowe mierzono na
próbkach pozostajcych w spoczynku przez 10 min. po cakowitym zniszczeniu struktury wewntrznej jako maksymalne naprenie styczne przy niskiej szybkoci cinania (J =
4,5 s-1). W badaniach uwzgldniono wpyw gstoci zawiesiny, iloci cementu i zawartoci szka wodnego. Wyniki przedstawiono na Rys. 3-5.
Badania wykazay, e sztywno struktury wewntrznej
w zawiesinach iowo-cementowych pozostajcych w 10-cio
minutowym spoczynku jest zalena od ich gstoci, zawartoci cementu i zawartoci szka wodnego. Sztywno ta
wzrasta powoli przy wzrocie gstoci zawiesiny i szybko
przy wzrocie iloci cementu. Po 10 minutach od sporzdzenia zawiesin powstaje nieodwracalna sie przestrzenna.
Jej zniszczenie podczas cinania zachodzi w czasie jednej
sekundy, z wyjtkiem zaczynów zawierajcych zwikszone
iloci szka wodnego (Rys. 5). Szko wodne rozciga zakres
niszczenia struktury (zrywu struktury) do ok. 2,5 sekund i nieznacznie obnia jej sztywno.
Wartoci wspóczynnika pseudotiksotropii wyznaczone
w warunkach standardowych, tj. stosunek napre cinajcych mierzonych bezporednio po sporzdzeniu zaczynu
iowo-cementowego i po 10 minutach spoczynku, przy szybkoci cinania 4,5 s-1, w kadym przypadku s mniejsze od
jednoci. Oznacza to zjawisko rozrzedzania w czasie spoczynku, czyli reopekcji. Wyjtkiem jest zawiesina zawierajca 1,5 % szka wodnego. Nie jest to jednak prawidowa interpretacja. Zjawisko zmniejszania si lepkoci pozornej po 10
minutach spoczynku zwizane jest prawdopodobnie z wytrzymaoci mechaniczn utworzonej struktury hydratacyjnej i jej adhezj do wrzeciona pomiarowego w czasie przepywu. Silna struktura hydratacyjna utworzona w czasie 10
minut dominuje i przesania wpyw oddziaywa okulacyjnych zwizanych z obecnoci iów. W przypadku braku adhezji pynu do wrzeciona pomiarowego szybko cinania
nie jest gradientem cinania, a jednostkow szybkoci na
granicy rozdziau (przepyw kanaowy). Efektem jest zmniejszenie napre cinajcych, mimo e zawiesina iowo-cementowa wykazuje wysz lepko pozorn. Taki przepyw
kanaowy wystpuje w czasie cinania zawiesin z siln struktur wewntrzn powizan ze zjawiskiem synerezy i powinien by nazywany pyniciem pseudoantitiksotropowym
[15]. Na Rys. 6 przedstawiono zjawisko synerezy po 15 minutach leakowania zawiesiny iowo-cementowej.
W zawiesinach iowo-cementowych nastpuje wzajemnie przenikanie si struktur o rónych wytrzymaociach, co
jest zgodne z mechanik ukadów dyspergowanych (II postulat Reinera). Uwzgldniajc sposób sporzdzania zawie-
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Rys. 6. Zjawisko synerezy po 15 minutach od sporz dzenia zawiesiny iowo-cementowej zawieraj cej 10 % cementu i 0,5 % szka
wodnego.
Fig. 6. Syneresis phenomenon after 15 min. taking from the preparation of clay-cement suspension containing 10 % cement and 0,5 %
water-glass.

sin iowo-cementowych w pierwszym przypadku powstaje
saba struktura tiksotropowa charakterystyczna dla zawiesin iowych w wyniku koagulacyjnego poczenia ziaren fazy
dyspersyjnej, poprzez cienkie warstwy medium, przewanie
w wyniku nierównomiernego rozkadu adunków powierzchniowych mineraów ilastych. W drugim przypadku powstaj silne przestrzenne struktury w wyniku rozrostu drobnych
krysztaów ettiringitu lub rozwoju sieci wiza chemicznych,
charakterystyczne dla zaczynów cementowych. Struktury takie po mechanicznym rozbiciu s nieodnawialne, tj. rozpadaj si nieodwracalnie.

4. Podsumowanie
Zawiesiny iowo-cementowe tworz przestrzenn struktur typu zoonego (koagulacyjno-krystaliczn). W takich
ukadach w czasie cinania zachodz bardzo skomplikowane zjawiska mechaniczne powizane z synerez i przepywem kanaowym.
Odwracalna saba struktura tiksotropowa zwizana bezporednio z utworzon warstw solwatacyjn wokó rozproszonych ziaren iu oraz z wymian jonow, jaka w tych warunkach zachodzi (mechanizmy upynniania i okulacji) jest
przeplatana z nieodwracaln siln struktur hydratacyjn.
W wyniku ksztatowania si struktury tiksotropowej ukad w
stanie spoczynku przybiera posta elu, który sukcesywnie
wzmacnia si w wyniku reakcji hydratacji. Niszczenie takiej
struktury jest czciowo nieodwracalne i powinna by okrelana jako pseudotiksotropowa.
Badania wykazay, e cinania w zakresie 5-10 s-1 mog
znaczco przyspieszy powstawanie struktury pseudotiksotropowej. Fakt ten ma wane znaczenie praktyczne, gdy
okrela warunki transportu uszczelniajcych zawiesin iowo-cementowych.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 2, (2011)

281

. WÓJCIK, P. IZAK, A. STEMPKOWSKA

Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]
[7]
[8]

[9]

[10]
[11]
[12]

[13]

[14]
[15]

Freundlich H.: „Thixotropy“, Herman et Cie, Paris, 1935.
Pryce-Jones J.: „Studies in thixotropy”, Kolloid-Z., 129, (1952),
96-122.
Cheng D.C.H.: „Characterization of thixotropy revisited”, Rheol
Acta ,42, (2003), 372–382.
Roussel N., Le Roy R., Coussot P.: „Test of a thixotropy model
by comparison with local and macroscopic ow properties”, J.
Non-Newtonian Fluid mech., 117, (2004), 85-95.
Rebinder P.A.: „On the rheology of thixotropically structurized
dispersed system”, Proc. of the Fifth Inter. Congress on Rheology, t.2, Tokyo, (1970), 375-385.
Gliniak A., Izak P.: „Tiksotropia zawiesin ceramicznych”, Szko
i Ceramika, 52, (2001), 6-9.
Jawed I., Skalny J., Young J.F.: „Structure and Performance of
Cements”, Applied Science Publ., London 1983.
Legrand C.: „The occulent state of cement pastes before setting and its consequences on rheological behaviour”, Comportements rheologiques et structure des materiaux – CR 15eme
Coll. GFR, Paris 1980.
Banll P.F.G.: „The rheology of fresh cement-based materiale”, Zeszyty Naukowe Politechniki witokrzyskiej, Budownictwo, 26, (1988).
Grzeszczyk S.: Reologia zawiesin cementowych, Bigraf, Warszawa, 1999
Joye D.D., Poehlein G.W.: „Characteristics of Thixotropic
Behavior”, Trans. of the Soc. of Rheology, 15, (1971), 51-61.
Winiewski W.: „Kopaliny towarzyszce zou wgla brunatnego Bechatów. Atrakcyjna oferta dla przemysu ceramicznego”,
Ceramika 54, (1997).
Wyrwicki R., „Waciwoci ceramiczne ilastych osadów zastoiskowych – warwitów z KWB Bechatów”, Górnictwo Odkrywkowe, 3-4, (1995).
Wyrwicki R.: „Potrzeba ochrony beidelitowych iów w KWB Bechatów”, Przegld Geologiczny, 9, (1993).
Diner D.R.: Rheology for Ceramics, Morris Publishing, NE,
2002, 123-131.

i
Otrzymano 16 grudnia 2010; zaakceptowano 4 lutego 2011

282

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 2, (2011)

