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Streszczenie. Celem przeprowadzonych badaĔ byáa ocena wpáywu hydrolizatów skrobiowych na reologiczne wáaĞciwoĞci zaczynów cementowych. W badaniach zastosowano cement portlandzki klasy CEM I 42,5N oraz piĊü typów dekstryn. Badania przeprowadzono
dla dwóch róĪnych stosunków wodno-cementowych, wynoszących odpowiednio 0,4 oraz
0,5. Za pomocą reometru oznaczono wartoĞci lepkoĞci oraz naprĊĪeĔ stycznych zaczynów
cementowych w zaleĪnoĞci od szybkoĞci Ğcinania. PosáuĪyáy one do wyznaczenia lepkoĞci
plastycznej oraz granicy páyniĊcia zaczynów, które zostaáy obliczone za pomocą wybranych
modeli matematycznych.Wykorzystane pochodne skrobiowe przeanalizowano pod kątem
ich przydatnoĞci jako mody¿katory parametrów reologicznych. Przeprowadzone badania
pozwoliáy stwierdziü, Īe dodatek hydrolizatu skrobiowego powoduje znaczne zmniejszenie
granicy páyniĊcia zaczynów, co z kolei moĪe przyczyniü siĊ do upáynnienia mieszanek
betonowych oraz redukcji wody zarobowej.
Sáowa kluczowe: dekstryna, hydrolizat skrobiowy, reologia zaczynów cementowych,
lepkoĞü plastyczna, granica páyniĊcia

WSTĉP
Oprócz podstawowych skáadników mieszanki cementowej, jakimi są: cement, kruszywo, woda, czĊsto stosowane są w budownictwie róĪnego pochodzenia domieszki oraz
dodatki. Stosowanie tych substancji ma na celu mody¿kacjĊ wybranych wáaĞciwoĞci zarówno ĞwieĪej mieszanki, jak i stwardniaáego betonu [Szwabowski 1999]. Bez wzglĊdu
na obierany cel stosowania dodatków produkty te powodują zmiany reologiczne, które
powinny byü sprawdzone za pomocą reometrów w celu okreĞlenia stopnia urabialnoĞci
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tej mieszanki. Opisane dotychczas w literaturze badania naukowe pozwoliáy wywnioskowaü, Īe zastosowanie domieszek czy dodatków moĪe mieü wpáyw na granice páyniĊcia oraz lepkoĞü plastyczną ciekáej mieszanki cementowej [Goáaszewski i in. 2006, Szaj
2012].
MoĪna zatem stwierdziü, iĪ reologia dostarcza cennych i praktycznych informacji dotyczących wáaĞciwoĞci mieszanki betonowej. WáaĞciwa interpretacja uzyskanych wyników moĪe przyczyniü siĊ do wytworzenia produktu koĔcowego, optymalnego dla danych
potrzeb [Rixom i Waddicor 1981, Wallevik i Wallevik 2011].
MATERIAà I METODY
Zastosowane domieszki
Dekstryny są pochodnymi skrobi natywnych lub mody¿kowanych. Są caákowicie
naturalną i biodegradowalną substancją, zbudowaną z pochodnych cukrów prostych
(glukozy), poáączonych wiązaniami Į-1,4-glikozydowymi (rys. 1). Otrzymuje siĊ je
w wyniku procesu hydrolizy skrobi, czyli obróbki termicznej mączki ziemniaczanej
z dodatkiem lub bez kwasów mineralnych lub przy udziale enzymów. Przebieg hydrolizy
skrobi i stopieĔ scukrzenia ¿nalnego produktu moĪna kontrolowaü, oznaczając redukcyjnoĞü hydrolizatu, czyli zawartoĞci cukrów redukujących DE (Dextrose Equivalent). Parametr DE opisuje iloĞü substancji redukujących (oznaczonych odczynnikiem Fehlinga)
w przeliczeniu na glukozĊ w gramach, zawartych w 100 g suchej substancji hydrolizatu.
ZawartoĞü cukrów redukujących w dekstrynach mieĞci siĊ w granicach od 1 do 17.

Rys. 1.
Fig. 1.

Budowa dekstryn
Dextrin scructure

Ze wzglĊdu na sposób produkcji wyróĪnia siĊ dekstryny biaáe i Īóáte. Dekstryny biaáe
mają barwĊ zbliĪoną do krochmalu. Powstają w wyniku czĊĞciowej hydrolizy i suszenia
skrobi w temperaturze 100°C. Do zakwaszenia związku stosowane są czĊsto kwasy solne
lub azotowe (V) albo ich mieszanina. Dekstryny biaáe są czĊĞciowo rozpuszczalne w wodzie. Dekstryny Īóáte powstają w procesie praĪenia mączki ziemniaczanej w obecnoĞci
kwasów. Za barwĊ odpowiedzialny jest proces karmelizacji dekstryn. Dekstryny te są
praktycznie caákowicie rozpuszczalne w wodzie. Ich odmiany róĪnią siĊ pomiĊdzy sobą
lepkoĞcią [Terpstra i in. 2010].
Ze wzglĊdu na niską cenĊ oraz áatwoĞü produkcji dekstryny mają szereg zastosowaĔ,
m.in. w przemyĞle papierniczym, wáókienniczym, odlewniczym czy farmaceutycznym
[Materiaáy informacyjne...].
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Badania reologiczne zaczynów cementowych
Materiaáy zastosowane w badaniach. Badania przeprowadzono z zastosowaniem
cementu portlandzkiego klasy CEM I 42,5N zgodnego z normą europejską PN-EN 197-1:2012 oraz dwóch rodzajów biaáych dekstryn: LU-1400-1 i LU-1400-2 (zwanych dalej
d1 i d2) i trzech rodzajów Īóátych dekstryn: LU-1400-3, LU-1400-5 i LU-1400-7 (d3,
d5, d7), uzyskanych z Wielkopolskiego PrzedsiĊbiorstwa Przemysáu Ziemniaczanego SA
(Polska). Na podstawie badaĔ wáasnych okreĞlono wáaĞciwoĞci ¿zykochemiczne tych
dekstryn, które przedstawiono w tabeli 1. WilgotnoĞü komercyjnych dekstryn okreĞlono przy udziale wagosuszarki MAC 50 IR ¿rmy Radwag. LepkoĞü roztworów dekstryn
zmierzono, stosując wiskozymetr HAAKE™ Viscotester™ 550 ¿rmy Thermo Scienti¿c™. ZawartoĞü grup redukujących okreĞlono metodą Schoorl-Regenbogena wedáug
normy PN-78/A-74701.
Tabela 1. Parametry ¿zykochemiczne dekstryn
Table 1. Physicochemical parameters of dextrin
Symbol
Symbol

Typ
Type

WilgotnoĞü [%]
Moisture [%]

DE

LU-1400-1

d1

10,4

4,5

LU-1400-2

d2

9,3

4,3

3,5

0,20

LU-1400-3

d3

8,6

2,9

3,5

0,04

LU-1400-5

d5

10,2

2,1

3,5

0,07

LU-1400-7

d7

biaáa
white
biaáa
white
Īóáta
yellow
Īóáta
yellow
Īóáta
yellow

WartoĞü pH
1% roztworu
pH value of
1% solution
3,5

10,3

1,7

3,5

0,14

Nazwa
Name

LepkoĞü [Pa·s]
Viscosity [Pa·s]
0,14

Modele obliczeniowe. Na podstawie pomiarów lepkoĞci wyznaczono wartoĞci parametrów reologicznych zaczynów cementowych z wykorzystaniem modelu Binghama
[Tattersall i Ban¿ll 1983], którego zapis matematyczny ma postaü:
Ĳ

Ĳ 0  Ș pl  Ȗ

(1)

gdzie: Ĳ – naprĊĪenie styczne w mieszance od obciąĪenia [Pa],
Ĳ0 – granica páyniĊcia mieszanki [Pa],
Șpl – lepkoĞü plastyczna mieszanki [Pa·s],
dy – prĊdkoĞü odksztaácenia postaciowego mieszanki [1·s–1].
Ȗ
dt
Dodatkowo uzyskane wyniki porównano z wartoĞciami wyznaczonymi wedáug modelu Herschela-Bulkley’a [Wilkinson 1967], który przyjmuje postaü:
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1

Ĳ

(2)

Ĳ 0  (Ș pl  Ȗ) m

gdzie: m – bezwymiarowy parametr reologiczny.
Metodologia badaĔ reologicznych zaczynów. Pomiarów lepkoĞci dokonano za pomocą wiskozymetru Thermo Scienti¿c™ HAAKE™ Viscotester™ 550, wyposaĪonego
w rotor typu MV-DIN.
Badania reologiczne zaczynów cementowych wykonano dla próbek zawierających
0,5% dodatku mody¿katora w stosunku do iloĞci cementu oraz dla stosunku w/c wynoszącego 0,4 oraz 0,5. Roztwór wodny dekstryny dodawano do odpowiedniej iloĞci
cementu, caáoĞü mieszano przez 10 minut, z wykorzystaniem mieszadáa mechanicznego. NastĊpnie wykonano pomiar lepkoĞci zaczynu, stosując prĊdkoĞci obrotowe rotora
w zakresie od 10 do 300 obr·min–1.

WYNIKI I DYSKUSJA
Parametry reologiczne zaczynów cementowych wzbudzają duĪe zainteresowanie ze
wzglĊdu na ich znaczący wpáyw na zachowanie siĊ betonu, a jego waga jest tym wiĊksza,
im wiĊcej zaczynu jest w mieszance betonowej. ĝwieĪą mieszankĊ betonową moĪna rozpatrywaü jako zawiesinĊ kruszywa na zaczynie cementowym.
ZaleĪnoĞü lepkoĞci od szybkoĞci Ğcinania dla zaczynów przedstawiono na rysunku 2,
natomiast zaleĪnoĞü naprĊĪenia stycznego od szybkoĞci Ğcinania pokazano na rysunku 3.
Wszystkie badania wykonano dla zaczynów o w/c = 0,4 i w/c = 0,5. Badania przeprowadzono dla zaczynów z dodatkiem piĊciu rodzajów dekstryn (d1, d2, d3, d5 oraz d7).
Otrzymane wartoĞci porównano z wartoĞcią referencyjną, bez uĪycia dodatków, oznaczoną jako CEM I 42,5N.
W tabeli 2 przedstawiono lepkoĞci plastyczne oraz granice páyniĊcia dla zaczynów
cementowych dla w/c = 0,4 oraz 0,5, obliczone wedáug modelu Binghama i Herschela-Bulkley’a, a ich postaü gra¿czną zaprezentowano na rysunkach 4 i 5. Analizując
rysunki 4b i 5b dla w/c = 0,5, moĪna stwierdziü, Īe dodatek dekstryn d2÷d7 do zaczynu
cementowego powoduje znaczne zmniejszenie siĊ lepkoĞci plastycznej i granicy páyniĊcia
w porównaniu z wartoĞcią referencyjną (wedáug modelu Binghama równą odpowiednio
0,115 Pa·s oraz 11,749 Pa). MoĪna równieĪ zauwaĪyü, Īe dziaáanie tych dekstryn jest
do siebie bardzo podobne, tzn. poszczególne parametry Șpl i Ĳ0 mają zbliĪone wartoĞci.
Najmniejsza wartoĞü lepkoĞci plastycznej wystĊpuje przy dodatku dekstryny d5 i wynosi
0,042 Pa·s (wedáug modelu Binghama), natomiast najniĪszą granicĊ páyniĊcia zbadano
dla zaczynu z dodatkiem dekstryny d3 i wynosi ona 1,027 Pa.
Odmienne dziaáanie wykazuje natomiast dekstryna d1. Przy jej dodatku widaü niewielki wzrost lepkoĞci plastycznej oraz granicy páyniĊcia, wyznaczonych wedáug dwóch
modeli dla obu wartoĞci w/c w porównaniu z wartoĞcią referencyjną wedáug dwóch modeli. MoĪe mieü to bezpoĞredni związek ze záą rozpuszczalnoĞcią tej pochodnej w wodzie
i niejednorodnym charakterem utworzonej zawiesiny.
Przy obniĪeniu w/c do 0,4 równieĪ obserwuje siĊ spadek lepkoĞci plastycznej oraz
granicy páyniĊcia zaczynów z dodatkiem dekstryn d2÷d7. Dla zaczynu bez dodatków
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b

Rys. 2.
Fig. 2.

Wykres zaleĪnoĞci lepkoĞci od szybkoĞci Ğcinania dla zaczynu cementowego: a –
o w/c = 0,4, b – o w/c = 0,5
A plot of viscosity on shear rate for a cement paste: a – of w/c = 0.4, b – of w/c = 0.5

Tabela 2. WartoĞci granicy páyniĊcia oraz lepkoĞci plastycznej dla zaczynów cementowych
Table 2. The values of yield point and plastic viscosity of the cement paste
Granica páyniĊcia [Pa] – Yield point [Pa]

Model
Bingham
Herschel-Bulkley

w/c

CEM I 42,5N

d1

d2

d3

d5

d7

0,4

17,926

18,481

4,614

3,102

2,997

6,007

0,5

11,749

12,721

2,659

1,027

1,222

2,400

0,4

17,209

17,742

4,060

3,661

3,057

5,406

0,5

11,279

12,212

2,446

0,903

1,026

2,352

0,4

0,177

LepkoĞü plastyczna [Pa·s] – Plastic viscosity [Pa·s]
Bingham

Herschel-Bulkley
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0,200

0,135

0,140

0,094

0,134

0,5

0,115

0,118

0,048

0,047

0,042

0,043

0,4

0,230

0,260

0,175

0,111

0,091

0,175

0,5

0,150

0,154

0,062

0,055

0,053

0,046
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Rys. 3.
Fig. 3.

Wykres zaleĪnoĞci naprĊĪenia stycznego od szybkoĞci Ğcinania dla zaczynu: a – o w/c =
= 0,4, b – o w/c = 0,5
A plot of the shear stress to shear rate of the cement paste: a – of w/c = 0.4, b – of w/c =
= 0.5

lepkoĞü plastyczna, wyznaczona wedáug modelu Binghama, wyniosáa 0,177 Pa·s, natomiast granica páyniĊcia – 17,926 Pa. Najmniejsza wartoĞü obu parametrów wystąpiáa dla
zaczynu z dodatkiem dekstryny d5 i byáa równa odpowiednio 0,094 Pa·s oraz 2,997 Pa.
Przedstawione wyniki granic páyniĊcia oraz lepkoĞci plastycznych, obliczone wedáug
modelu Binghama oraz Herschela-Bulkley’a są róĪne. Analizując wykresy przedstawione na rysunku 3, moĪna stwierdziü, Īe wraz ze wzrostem szybkoĞci Ğcinania lepkoĞü
znacznie maleje (zaczyn rozrzedzany Ğcinaniem). Wedáug Szwabowskiego [1999] wzrost
naprĊĪeĔ spowodowany zwiĊkszaniem prĊdkoĞci Ğcinania powoduje rozerwanie aglomeratów lub Àokuá i uwolnienie cieczy wewnątrz nich, co prowadzi do upáynnienia zawiesiny. Takie zachowanie materiaáu najlepiej opisuje model Herschela-Bulkley’a.
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b

Rys. 4.
Fig. 4.

WartoĞci lepkoĞci plastycznej dla zaczynów cementowych wedáug modelu Binghama
i Herschela-Bulkley’a: a – dla w/c = 0,4, b – dla w/c = 0,5
Values for plastic viscosity of the cement paste for Bingham and Herschel-Bulkley models: a – for w/c = 0.4, b – for w/c = 0.5

PODSUMOWANIE
Analizując uzyskane wyniki badaĔ, moĪna stwierdziü, Īe hydrolizaty skrobiowe
wpáywają na zmianĊ parametrów reologicznych zaczynów cementowych. Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe dodatek dekstryn d2÷d7 do zaczynu w iloĞci 0,5% w stosunku do masy cementu powoduje znaczne zmniejszenie granicy páyniĊcia (Ĳ0), któremu
towarzyszy równieĪ spadek jej lepkoĞci plastycznej (Șpl). Zaczyn z domieszką d1 nie
wykazywaá znacznej zmiany parametrów reologicznych.
Dokáadny wpáyw hydrolizatów skrobiowych na wáaĞciwoĞci reologiczne wymaga
przeprowadzenia dokáadniejszych badaĔ na mieszankach betonowych.
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Rys. 5.
Fig. 5.

WartoĞci granicy páyniĊcia dla zaczynów cementowych wedáug modelu Binghama i Herschela Bulkley’a: a – dla w/c = 0,4, b – dla w/c = 0,5
The values for the yield point of the cement paste for Bingham and Herschel-Bulkley
models: a – for w/c = 0.4, b – for w/c = 0.5

ADNOTACJA
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INFLUENCE OF THE SELECTED STARCH HYDROLYSATES ON THE
RHEOLOGICAL PROPERTIES OF CEMENT PASTE
Abstract. The aim of the study was to evaluate the effect of starch hydrolysates on the
rheological properties of the cement paste. The Portland cement CEM I 42.5N and ¿ve
types of dextrins were investigated. The study was conducted at two different water to cement ratios, i.e. 0.4 and 0.5. Rheometer determined values of the viscosity and shear stress
in the cement paste, depending on shear rate, were used to determine the plastic viscosity
and yield stress slurries, which were calculated using the selected mathematical models.
Evaluated starch derivatives were analyzed for their suitability as modi¿ers of rheological
parameters. The study revealed that the addition of starch hydrolysate results in a signi¿cant
reduction of yield stress slurries, which in turn can lead to concrete mix liquefaction and
mixing water reduction.
Key words: dextrin, starch hydrolysate, rheology of cement paste, plastic viscosity, yield
point
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