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Streszczenie
Reologia jest dziedziną nauki zajmującą siĊ odksztaáceniami oraz páyniĊciem materiaáów. Jednym z jej zadaĔ jest pomiar lepkoĞci
badanych páynów w róĪnych warunkach otoczenia. W szczególnoĞci interesujący jest pomiar lepkoĞci w ukáadach Īelowych, gdyĪ w zaleĪnoĞci od czasu i temperatury moĪna ustaliü przebieg reakcji Īelowania. Celem niniejszej pracy byáo zbadanie wpáywu temperatury na
szybkoĞü oraz sposób Īelowania mieszaniny krzemoorganicznej opartej na bazie szkáa wodnego sodowego z dodatkiem polimeru organicznego. Badano takĪe wpáyw dwutlenku wĊgla na przebieg reakcji Īelowania. Badania starzeniowe, przeprowadzone w róĪnych odstĊpach czasu, miaáy na celu ocenĊ stabilnoĞci Īelu. PowyĪsze testy dostarczyáy informacji w zakresie reologicznego charakteru zawiesin
krzemoorganicznych przydatnych do celów aplikacyjnych. Badania przeprowadzono na wiskozymetrze marki Brook¿eld, model DV-III.
Sáowa kluczowe: szkáo wodne, reologia, dwutlenek wĊgla, Īelowanie

RHEOLOGY OF GELS USED IN FIREPROOF BARRIERS
Rheology is the science dealing with deformation and Àow of materials. One of its tasks is to measure viscosity of Àuids for determining
the inÀuence of temperature and time on the course of gelation of the suspension. The basic aim of this study was to examine the effect
of temperature on the rate and way of gelation of a silicaorganic mixture based on sodium water glass with the addition of polymer. The
inÀuence of other modi¿ers, such as carbon dioxide, on properties of the tested suspension was also examined. Aging tests, conducted
at different intervals, were designed to check the stability of the gel. These measurements provided information on the rheological nature
of silicaorganic suspensions. The study was conducted by using a Brook¿eld viscometer, model DV-III.
Keywords: Water glass, Rheology, Carbon dioxide, Gelation

1. Wprowadzenie
Szkáo wodne jest mieszaniną cyklicznych i liniowych oligomerów krzemianowych, powstających w wyniku pĊkania wiązaĔ Si-O-Si w krzemionce i tworzenia na ich miejscu
grup Si-O-Na (R). Dlatego teĪ np. szkáo wodne sodowe opisywane jest wzorem mNa2O·nSiO2·xH2O [1]. Gáówną wielkoĞcią okreĞlającą skáad szkáa wodnego jest moduá molowy
(M) przedstawiony nastĊpującym wzorem:

M

X2
 1,032 ,
X1

(1)

gdzie X2 i X1 to odpowiednio zawartoĞü krzemionki i tlenku
sodu wyraĪona w procentach wagowych, zaĞ 1,032 stanowi
wspóáczynnik przeliczeniowy z jednostek wagowych na mole.
W zaleĪnoĞci od wartoĞci moduáu i parametrów takich
jak gĊstoĞü, szkáo wodne sodowe klasy¿kuje siĊ na rodzaje
[2], których charakterystyki podano w Tabeli 1.

Pomimo szerokich zastosowaĔ szkáa wodnego w przemyĞle, poczynając od produkcji pigmentów kosmetycznych
a koĔcząc na ochronie antykorozyjnej, związek ten nie zostaá do koĔca poznany pod wzglĊdem budowy i wáaĞciwoĞci
[3]. Na caáym Ğwiecie trwają prace nad lepszym poznaniem
tej substancji. W szczególnoĞci intensywnie prowadzone są
eksperymenty dotyczące Īeli krzemianowych mody¿kowanych róĪnego typu utwardzaczami mającymi zastosowanie
jako warstwy ognioochronne. Znane są zarówno utwardzacze organiczne, np. octany alkoholi polihydroksylowych, jak
równieĪ związki nieorganiczne takie jak krzemian dwuwapniowy czy wĊglik wapnia. RóĪnią siĊ one miĊdzy sobą gáównie kinetyką wiązania oraz wáaĞciwoĞciami Īeli. W literaturze
spotkano takĪe metodĊ utwardzania mikrofalowego opartą
na procesie dehydratacji wodnych roztworów krzemianów
[4, 5]. Wszystkie metody prowadzą do uzyskania szkáa wodnego w formie Īelu o szczególnych wáaĞciwoĞciach uĪytkowych.
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Tabela 1. WáaĞciwoĞci wybranych rodzajów szkieá wodnych sodowych.
Table 1. Properties of selected types of sodium water glasses.
Rodzaj szkáa wodnego sodowego

Wymagania

137

140

145

150

Moduá molowy

3,2-3,4

2,9-3,1

2,4-2,6

1,9-2,1

Min. zawartoĞü tlenków (SiO2+Na2O) [%]

35,0

36,0

39,0

40,0

GĊstoĞü(20ºC) [g/cm ]

1,37-1,40

1,40-1,43

1,45-1,48

1,50-1,53

LepkoĞü dynamiczna (Șmin) [Pa·s]

1

0,5

1

1

3

twardnienia. Do testów wytypowano szkáo
wodne sodowe R-145 (Zakáady Chemiczne „Rudniki” S.A.) o module molowym
M = 2,5 i gĊstoĞci 1,47 g/cm3. Szkáo to
zostaáo zmody¿kowane mieszaniną polimerów organicznych o nazwie handlowej
Midafen R-102 (Lubrina) o gĊstoĞci
1,21 g/cm3. WstĊpne badania wykazaáy,
Īe najlepszą transparentnoĞcią cechuje
siĊ mieszanina szkáa wodnego SW R-145
z zawartoĞcią Midafenu R-102 wynoszącą 5% wag.. MieszaninĊ tą poddano badaniom reologicznym.

2.2. Pomiary reologiczne
Dla oceny lepkoĞci pozornej pomiĊdzy
czystym szkáem wodnym R-145 a mieRys. 1. ZaleĪnoĞü lepkoĞci od temperatury dla SW R-145 oraz SW R-145/Midafen - ukáad
szaniną zawierającą 5% wag. Midafenu
zamkniĊty.
Fig. 1. Relationship between viscosity and temperature for SW R-145 and SW R-145/ R-102 przeprowadzono pomiary wiskozyMidafen in closed system.
metryczne w zakresie temperatur 30-70ºC
bez oraz z dostĊpem powietrza. Pomiary
PoniewaĪ w ostatnich latach zalety szkáa wodnego jako
wykonano przy staáej prĊdkoĞci 10 RPM, stosując wrzecioĞrodka ognioochronnego nabierają duĪego znaczenia przeno SC4-21.Wyniki przedstawiono na Rys. 1-3.
myĞle budowlanym stąd dalsze badania prowadzone w tym
Na Rys. 1 widaü, Īe róĪnica lepkoĞci pomiĊdzy czystym
kierunku są uzasadnione.
szkáem wodnym a mieszaniną w ukáadzie zamkniĊtym jest
nieznaczna. Brak dostĊpu powietrza blokuje parowanie wody
2. CzĊĞü doĞwiadczalna
zawartej w roztworze i przez to lepkoĞü pozorna mieszaniny
utrzymuje siĊ na staáym poziomie. W ukáadzie zamkniĊtym
2.1. Przedmiot badaĔ
wzrost temperatury zmniejsza lepkoĞü pozorną, a to Ğwiadczy o tym, Īe reakcja Īelowania (wzrost lepkoĞci pozornej)
Gáównym celem pracy byáo otrzymanie transparentnenie zachodzi lub zachodzi bardzo powoli (Rys. 2). Objawem
go Īelu krzemoorganicznego o stosunkowo krótkim czasie
sáabego Īelowania jest niestabilnoĞü wyników wywoáana za-
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Rys. 2. ZaleĪnoĞü lepkoĞci od temperatury dla SW R-145 - ukáad otwarty.
Fig. 2. Relationship between viscosity and temperature for SW R-145 in open system.
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Rys. 3. ZaleĪnoĞü lepkoĞci od temperatury dla SW R-145/Midafen - ukáad otwarty.
Fig. 3. Relationship between viscosity and temperature for SW R-145/Midafen in open system.
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gĊszczaniem siĊ Īelu w obrĊbie obszarów lokalnych. Prawdopodobnie znacze50 st.C
60 st.C
70 st.C
nie ma w tym przypadku równieĪ obecnoĞü dwutlenku wĊgla bĊdącego utwar5000
dzaczem szkieá wodnych [6]. Potwierdzeniem takiej analizy jest wykres lepkoĞci
4000
pozornej w funkcji czasu pokazany na
Rys. 3. W szczególnoĞci przy wyĪszych
3000
temperaturach (70°C), dodatek Midafenu
powoduje zwiĊkszenie lepkoĞci oraz sta2000
bilizacjĊ mieszaniny. Kolejną przyczyną
1000
wzrostu lepkoĞci pozornej jest zjawisko
parowania. Aby wyeliminowaü zjawisko
0
samozagĊszczania siĊ mieszaniny krze0
100
200
300
400 moorganicznej w wyniku parowania do
dalszych pomiarów wytypowano zakres
Czas [min]
temperatur 50-70°C, w którym przeprowadzono badanie lepkoĞci mieszaniny
Rys. 4. Zmiana lepkoĞci pozornej w czasie w mieszaninie SW R-145/Midafen w zakresie w zaleĪnoĞci od czasu. Wyniki przedstatemperatur 50-70°C.
wiono na Rys. 4.
Fig. 4. Apparent viscosity vs. time for SW R-145/Midafen mixture in temperature range
Badania wykazaáy, Īe po 250 minuof 50-70 °C.
tach w temperaturze 70°C mieszanina
zaczyna Īelowaü w caáej objĊtoĞci, a lep120,0
koĞü pozorna szybko wzrasta do poziomu
y = 0,9922x + 16,982
powyĪej 4 Pa·s. W niĪszych temperatu100,0
2
rach nie uzyskano takich efektów. ParoR = 0,9965
wanie wody z mieszaniny SW R-145/Mi80,0
dafen powoduje tylko nieznaczny i linio60,0
wy wzrost lepkoĞci pozornej.
y
=
1,1722x
+
2,4331
W mieszaninie krzemoorganicznej
40,0
R² = 0,9906
o temperaturze 60°C wyznaczono krzy20,0
we páyniĊcia. Zmiana szybkoĞci Ğcinania
odbywaáa
siĊ co 30 sekund w przedziale
0,0
2,05-82,0 s-1. Pomiar ten powtarzano co
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00 60 minut, dochodząc wedáug wczeĞniejszych zaáoĪeĔ do 6 h. Do kaĪdej krzywej
SzybkoƑđ Ƒcinania [s-1]
páyniĊcia przy wzrastającej i malejącej
szybkoĞci
Ğcinania wykreĞlano liniĊ trenRys. 5. Krzywa páyniĊcia po 6 godzinach.
du
umoĪliwiającą
obliczenie energii sieFig. 5. Flow curve after 6 hours.
ciowania. Na Rys. 5 przedstawiono przykáadową pĊtlĊ histerezy krzywych páyniĊcia po 6 godzinach, natomiast w Tabeli 2
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Rys. 6. SztywnoĞü Īelu po 6 godzinach pomiaru.
Fig. 6. Stiffness of gel after 6 hours of measurement.
Tabela 2. Zestawienie energii sieciowania obliczonej metodą caákową.
Table 2. Summary of crosslinking energy calculated using integral method.
L.p.

Czas [h]

Energia sieciowania (Es) [J/ml·10-6]

1

0

-9021,20

2

1

-5239,29

3

2

-3825,88

4

3

-1284,64

5

4

-1579,66

6

5

-1169,04

7

6

1308,99

zamieszczono wartoĞci energii sieciowania obliczone za pomocą metody caákowej [7].
Badana mieszanina szkáa wodnego sodowego R-145/Midafen R-102 jest páynem antytiksotropowym, co oznacza, Īe
szybciej tworzy siĊ struktura Īelu niĪ niszczy w wyniku Ğcinania. Na Rys. 6 zamieszczono wykres obrazujący sztywnoĞü struktury Īelu po 6 godzinach w temperaturze 60ºC.
NaprĊĪenie Ğcinania stanowiące miarĊ sztywnoĞci struktury wynosi ok. 522 mPa i struktura wáaĞciwoĞci sprĊĪyste.

3. Wnioski
Badania reologiczne Īeli krzemoorganicznych stosowanych w przegrodach ognioodpornych dostarczyáy nastĊpujących informacji:
– LepkoĞci pozorne mieszaniny SW R-145/ Midafen R-102
oraz czystego szkáa wodnego sodowego R-145 w ukáadzie zamkniĊtym róĪnią siĊ nieznacznie od siebie. Brak
efektu Īelowania.
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–

–

–

ObecnoĞü dwutlenku wĊgla oraz suszenie (ukáad otwarty) przyspiesza Īelowanie badanej mieszaniny. Optymalne warunki Īelowania w ukáadzie otwartym uzyskuje siĊ
przy 5% wag. zawartoĞci Midafenu R-102 i w temperaturze powyĪej 60ºC.
NaprĊĪenie Ğcinania wyraĪające sztywnoĞü struktury Īelu
po 6 godzinach przetrzymywania w temperaturze 60ºC
wynosi ok. 520 mPa.
ĩel krzemoorganiczny jest páynem pseudoreoniestabilnym i antytiksotropowym.

Literatura
[1] KoĨlak W.: WiadomoĞci Chemiczne, cz. I, 59, 791, (2005), (910).
[2] Szkáo wodne sodowe, ZN-02/Z.Ch., „Rudniki” S.A./257.
[3] KoĨlak W.: „Poznanie chemii roztworów szkieá wodnych sodowych wyzwaniem dla ekologów i chemików”, Aura, 1, (2010).
[4] Korzeniowska M.: „Wpáyw struktury uwodnionego krzemianu
sodu jako spoiwa mas formierskich na wáasnoĞci Īelu krzemionkowego w wysokich temperaturach”, Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydziaá
Odlewnictwa, Kraków, (2008).
[5] Jelinek P.: „Rozwój spoiw nieorganicznych do dehydratacyjnego utwardzania mikrofalowego”, VIII Konferencja Odlewnicza,
Technical, (2005).
[6] Major-GabryĞ K.: „Masy ze szkáem wodnym o zwiĊkszonej wybijalnoĞci”, Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie, Wydziaá Odlewnictwa, Kraków,
(2006).
[7] Migas A.: „Reologia zawiesin tiksotropowych”, Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydziaá InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki, Kraków, (2008).

i
Otrzymano 11 grudnia 2011, zaakceptowano 7 lutego 2012

