
Ekonomia i Środowisko  •  2 (45)  •  2013

Beata Malczewska • Stanisław Czaban • Robert Głowski 

Robert Świerzko • Tadeusz Kiwacz

WSTĘPNE BADANIA WŁASNOŚCI REOLOGICZNYCH 
MIESZANIN POPIOŁOWO-WODNYCH

PRELIMINARY MEASUREMENT 
OF RHEOLOGICAL PROPERTY OF ASH-WATER MIXTURES

SUMMARY: The article presents viscometric measurements that enable to specify the rheological characteristics 

of ash-water mixtures. Analyzed ashes come from burning coal. Rheological studies were carried out using a 

rotational viscometer with rotating inner cylinder. The weight concentration was tested in the range of Cs = 

0.29% to 0.57%. The research examines the viscosity changes, after rest period (i.e. after mixing the mixture). 

The analyzed mixture characterized by a viscosity decreasing as the time of deformation. The study showed that 

the analyzed mixture characterized by thixotropic structure.
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 Stałymi produktami spalania paliw w kotłach luidalnych jest popiół lotny, 
wychwytywany w urządzeniach odpylających, oraz popiół denny, odprowadzany 
ze złoża.1 W skład popiołów wchodzą tlenki: krzemu, glinu, żelaza, wapnia, ma-
gnezu, sodu, potasu, tytanu i manganu.2 Ich charakterystyka oraz ilość zależą za-
równo od właściwości spalanego węgla, jak również od techniki i parametrów 
procesu spalania.3
 Obecnie prowadzi się szeroko zakrojone badania nad wykorzystaniem popio-
łów lotnych pochodzących z energetyki w różnych dziedzinach gospodarki. Popio-
ły mają charakter mineralny i wykazują właściwości wiążące (pucolanowe), zatem 
mogą one stanowić dobry wypełniacz, ale także dodatkowe spoiwo4, stąd znajdują 
zastosowanie w przemyśle cementowym oraz zakładach ceramiki budowlanej. 
W ostatnich latach w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się popioły do wyko-
nania podsadzki w podziemiach kopalń5. Prowadzi się również badania nad możli-
wością rolniczego wykorzystania popiołów (odkwaszanie gleb, kompostowanie)6.
 Od lat podejmowane są próby wielokierunkowego zastosowania gospodar-
czego popiołów. Skutecznymi metodami przetwarzania popiołów na materiały 
przydatne do różnych zastosowań są technologie: suspensji, stabilizacji, granula-
cji.7 W budownictwie wodnym od kilkudziesięciu lat wykorzystuje się przesłony 
przeciw iltracyjne wykonywane w wykopach wąskoprzestrzennych, gdzie wyko-
rzystuje się zjawisko suspensji do utylizacji ubocznych produktów spalania.8

1 S. Jarema-Suchorowska, B. Kuczak, Właściwości popiołów z kotłów luidalnych w energetyce 
w aspekcie warunków gospodarczego wykorzystania tych odpadów, „Energetyka” 2010 nr 1; 
„Biuletyn Naukowo-Techniczny Energopomiaru” 2010 nr 1 (235), s. 39-53; www.energopo-
miar.com.pl [17-04-2013].
2 P. Iwanek, I. Jelonek, Z. Mirkowski, Wstępne badania popiołów z kotła luidalnego w aspekcie 
ich zagospodarowania, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2008 t. 24, z. 4/4, s. 91-104; 
www.meeri.eu [17-04-2013].
3 J. Hycnar, Czynniki wpływające na właściwości izykochemiczne i użytkowe stałych produktów 
spalania paliw w paleniskach luidalnych, Wyd. Górnicze, Katowice 2006; P. Iwanek, I. Jelonek, 
Z. Mirkowski, Wstępne badania popiołów z kotła luidalnego w aspekcie ich zagospodarowania, 
„Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2008 t. 24, z. 4/4, s. 91-104; www.meeri.eu [17-04-
2013]; J. Nocoń, J. Poznański, S. Słupek, Technika spalania. Przykłady z techniki procesów spala-
nia, Skrypt uczelniany AGH, Wyd. AGH, Kraków 1994.
4 Z. Kledyński, In luence of Fly Ashes on Hardening Slurries Resistance to Sulphate Attack, 
„Archives of Hydro – Engineering and Environmental Mechanics” 2004 t. 51, nr 2, s. 119-133.
5 M. Żygadło, Cz. Rosik-Dulewska. Obserwacje zmian właściwości popiołów powęglowych w pro-
cesach wietrzeniowych, „Energetyka i Ekologia” 2009, listopad, s. 771-775; www.elektroener-
getyka.pl [17-04-2013].
6 E. Góra, Rolnicze wykorzystanie popiołow elektrownianych, „Ochrona Powietrza i Problemy 
Odpadów” 1994 nr 5, s. 130-132; R.S. Iyer, J.A. Scott, Power station ly ash – a review of value-
added utilization outsider of the construction industry, „Resources, Conservation and Recycling” 
2001 t. 31, s. 217-228; M. Żygadło, Cz. Rosik-Dulewska, Obserwacje zmian ..., op. cit.
7 S. Jarema-Suchorowska, B. Kuczak, Właściwości popiołów ..., op. cit.
8 Z. Kledyński, In luence of Fly Ashes ..., op. cit, s. 119-133.
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 Suspencje to zawiesiny popiołów w cieczy, przy wysokiej koncentracji fazy 
stałej, którą stanowią popioły. Stosunek masowy wody do popiołu, w przypadku 
suspensji, zawiera się w przedziale od 0,52 do 0,58.9 Mieszaniny takie cechują się 
własnościami reologicznymi, pozwalającymi na ich transport hydrauliczny, 
w którym nośnikiem transportującym jest woda. Po docelowym zdeponowaniu 
mieszanina taka zestala się z wydzieleniem niewielkiej ilości cieczy nadmiaro-
wej. Po zestaleniu suspensje uzyskują wysoką wytrzymałość na ściskanie, niską 
wodoprzepuszczalność i odporność na rozmakanie, co umożliwia wykorzystanie 
ich jako materiału izolacyjnego, konstrukcyjnego lub wypełniającego.10

 Do transportu mieszanin popiołowo-wodnych stosuje się instalacje hydro-
transportu grawitacyjnego. Na objętościowe natężenie przepływu w przypadku 
takich mieszanin mają wpływ następujące czynniki: parametry instalacji (głębo-
kość, długość, nachylenie poszczególnych odcinków rurociągu, średnica rurocią-
gu, rodzaj materiału rur transportowych) oraz parametry reologiczne hydromie-
szaniny.11 Parametry reologiczne hydromieszanin zmieniają się w zależności 
od rodzaju popiołu lotnego, jak również od jego koncentracji w mieszaninie.12

 Badania związane z reologią takich mieszanin stanowią istotny wkład w roz-
wój metod ich transportu do miejsca unieszkodliwiania. Zasadniczym celem badań 
wiskozymetrycznych jest ustalenie wartości parametrów reologicznych modelu 
opisującego odkształcenia (płynięcie materiałów). Wyniki badań przedstawia się 
na układzie współrzędnych naprężenie styczne (τ) jako funkcja prędkości defor-
macji (Gp). Wykresy takie nazywamy krzywymi płynięcia bądź reogramami.13

 Tiksotropia charakteryzuje ciecze, których własności reologiczne zależą 
od czasu i warunków ścinania (tworzą się pętle histerezy krzywych płynię-
cia). Zjawisko to określane jest również jako pamięć cieczy. Wynika ono 
z opóźnionego w czasie przystosowania się struktury mieszaniny do warun-
ków przepływu.14 Wzajemne interakcje pomiędzy cząsteczkami mieszanin 
i ich wpływ na zjawisko tiksotropii były przedmiotem licznych badań. 
 Powszechnie stosowane modele reologiczne nie opisują tak zwanych efek-
tów pamięci związanych z zależnością właściwości reologicznych od czasu.
 W artykule przedstawiono rezultaty pomiarów wiskozymetrycznych, 
na podstawie których określa się cechy reologiczne mieszanin popiołowo-

9 L. Stolecki, Wpływ sposobów składowania odpadów paleniskowych w wyrobisku końcowym 
odkrywki Bełchatów na środowisko wodne, www.dbc.wroc.pl [17-04-2013].
10 S. Jarema-Suchorowska, B. Kuczak, Właściwości popiołów ..., op. cit.
11 F. Plewa, M. Popczyk, Badanie parametrów reologicznych hydromieszanin wytwarzanych na 
bazie odpadów energetycznych, „Polityka Energetyczna” 2008 t. 11, z. 1; www.min-pan.krakow.
pl [17-04-2013].
12 B. Malczewska i in., Rheological characteristic of ash slurry originated from power plant, „Po-
lish Journal of Environmental Studies” 2012 t. 21, nr 5A, 2012, s. 292-296; F. Plewa, M. Popc-
zyk, Badanie parametrów ..., op. cit.
13 B. Malczewska i in., Rheological characteristic ..., op. cit.
14 B. Bień, E. Soboniak, J. Bień, The Effect of Thixotropy on the Rheological Characteristics of In-
dustrial Sewage Sludge, IWA Specialized Conference – Sustainable Sludge Management, State of 
the Art, Challenges and Perspectives, The Conference Proceedings, Moscow 2006, s. 137-143.
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-wodnych (hydromieszanin). Prezentowane badania dotyczą zmian lepkości po 
tak zwanym okresie spoczynku (czyli po wymieszaniu składników mieszaniny). 
Zmiany te są skutkiem zjawiska tiksotropii, typowego dla tego typu układów dys-
persyjnych.

Cel i zakres

 Przeprowadzone badania wiskozymetryczne miały na celu: określenie reolo-
gicznych właściwości mieszanin popiołowo-wodnych przez pomiar krzywych 
płynięcia, τ (Gp), oraz dobór optymalnego modelu reologicznego reologicznego 
dla testowanych mieszanin.
 W pomiarach wykorzystano wiskozymetr VT550 irmy Haake, który pozwala 
na pomiar naprężenia stycznego (τ) przy różnych wartościach prędkości defor-
macji (Gp). Urządzenie to wyposażone jest w cylindry współosiowe o różnych 
średnicach pomiarowych. Do pomiarów wykorzystano system pomiarowy MV2 
o szerokości szczeliny pomiarowej 2,6 mm.

Materiał i metody

 Badany popiół pochodzi ze spalania węgla brunatnego w kotle energetycz-
nym z paleniskiem niskoemisyjnym. Celem określenia własności reologicznych 
analizowanych popiołów przygotowano do badania mieszaniny popiołów i wody 
w różnych koncentracjach (Cs), w zakresie od Cs = 0,29% do Cs = 0,57%.
 Pomiary wiskozymetryczne mieszanin popiołowo-wodnych przeprowa-
dzono metodą bezpośredniego określania zależności między prędkością ści-
nania (Gp) a naprężeniem stycznym (τ). Ocenę badanych mieszanin dokona-
no w zakresie prędkości ścinania od 0 do 300 s-1 tuż po wymieszaniu składni-
ków mieszaniny. Pomiary przeprowadzono w stałej temperaturze.

Metody obliczeniowe
Dobór modelu reologicznego przeprowadzono, opierając się na wyznaczonych 
krzywych płynięcia zgodnie z metodyką podaną przez Czabana15. W przeprowa-
dzonym eksperymencie do opisu krzywych płynięcia zastosowano cztery najczę-
ściej stosowane modele reologiczne. Do analizy wybrano dwa modele dwupara-
metrowe (model potęgowy Ostwalda de Waele’a i model Binghama) oraz jeden 
model trójparametrowy (model Herschela – Bulkley’a). Szczegółowa metodyka 
obliczeniowa najlepiej dopasowanego modelu objęta jest oddzielnym opracowa-

15 S. Czaban, Wyznaczanie parametrów hydrotransportu rurowego reostabilnych mieszanin 
dwufazowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 1987 nr 60.
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Rysunek 1 

Krzywe płynięcia dla analizowanych mieszanin popiołowo-wodnych 

– zależność naprężenia stycznego w funkcji prędkości deformacji

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2 

Krzywe płynięcia dla analizowanych mieszanin popiołowo-wodnych 

– zależność lepkości w funkcji prędkości deformacji

Źródło: opracowanie własne.
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niem. Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, iż większość badanych 
mieszanin dobrze opisuje jednowymiarowy model Newtona. Płyny newtonow-
skie charakteryzują się liniową zależnością naprężenia ścinającego (τ) 
od prędkości deformacji (Gp). Jednakże większość modeli reologicznych opiera 
się na założeniu niezależności naprężeń stycznych od czasu trwania ścinania. 
W przypadku analizowanych mieszanin właściwości reologiczne wyraźnie zależą 
od szybkości ścinania (prędkości deformacji) oraz czasu ścinania, co jest charak-
terystyczne dla płynów tiksotropowych.
 Jedną z najczęściej używanych metod do charakteryzowania tiksotropii jest 
test pętli histerezy. Metoda oszacowań stopnia tiksotropowego niszczenia 

Rysunek 3 

Przykład pomierzonej pseudokrzywej płynięcia dla koncentracji Cs = 0,41%

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4 

Algorytm zmian naprężenia stycznego w czasie

Źródło: opracowanie własne.
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struktury polega na określeniu powierzchni wyznaczonej przez krzywe two-
rzące pętlę histerezy. Technika pętli histerezy została przedstawiona po raz 
pierwszy przez Greena i Weltmana.16 Na rysunku nr 3 przedstawiono dla koncen-
tracji Cs = 0,41% zmiany krzywej płynięcia przy stopniowo rosnącej, a następnie 
malejącej prędkości ścinania. Jest to reprezentatywna próba dla wszystkich ana-
lizowanych koncentracji.
 Zjawisko tiksotropii uzależnione jest od czasu i szybkości ścinania (rysunek 
3), jak również od całkowitego czasu związania, czy też stopnia zestalenia mie-
szaniny w czasie (rysunek 4). Zatem przydatność popiołów do uszczelniania czy 
wykonania podsadzki może być określona na podstawie minimalnych proporcji 
masowych popiołu w stosunku do wody.

Omówienie wyników badań

 Prezentowane badania potwierdzają, iż reologiczne zachowanie się rozpa-
trywanych mieszanin popiołowo-wodnych uzależnione jest od koncentracji wa-
gowej (Cs).17 Większość testowanych koncentracji dobrze opisuje jednowymia-
rowy model Newtona, z wyjątkiem koncentracji Cs = 0,57%, dla której otrzymane 
krzywe płynięcia lepiej opisuje model Herschela – Bulkley’a. W przypadku ana-
lizowanych mieszanin lepkość maleje wraz ze wzrostem szybkości ścinania, 
gwałtowny spadek lepkości odpowiada maksymalnemu naprężeniu ścinają-
cemu (rysunek 2).
 Podczas pomiaru zaobserwowano, iż wartości naprężenia stycznego przy 
malejącej szybkości ścinania są mniejsze niż przy wzrastającej szybkości ścina-
nia, co jest charakterystyczne dla cieczy tiksotropowych. Właściwości tiksotro-
powe mogą być mierzone w różny sposób. Najczęściej wykorzystuje się dwie 
metody obliczeniowe: metodę trapezów oraz metodę całkowania powierzch-
ni wyznaczonej przez krzywe tworzące pętle histerezy. Wyniki obliczeń są 
jednak zależne od przyjętej metody pomiaru, sposobu przygotowania mate-
riału do badań, jak również od czasu trwania pomiaru.
 Na podstawie uzyskanych krzywych płynięcia (uzyskanej pętli histerezy) 
wyliczono wskaźniki tiksotropii badanych mieszanin.18 Do pomiarów brano pod 
uwagę czas mierzony od momentu przygotowania analizowanej mieszaniny 
(zarobienia próby) do wykonania pomiaru wiskozymetrycznego. Wartość 
liczbowa wskaźnika tiksotropii (WT) dla testowanych mieszanin wynosi od 
-24,46 do -52,32.

16 G. Adamczyk, M. Sikora, M. Krystyjan, Metody pomiaru właściwości tiksotropowych produktów 
żywnościowych, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2012 nr 3 (82), s. 19 – 34; www.pttz.org 
[17-04-2013]; H. Green, R. N. Weltman, Equations of thixotropic breakdown for rotational viscom-
eter, „Industrial & Engineering Chemistry Analytical Edition” 1946 t. 43, s. 167-172.
17 B. Malczewska i in., Rheological characteristic ..., op. cit.; F. Plewa, M. Popczyk, Badanie 
parametrów ..., op. cit.
18 B. Malczewska i in., Rheological characteristic ..., op. cit.
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 Metoda określana jako test pętli histerezy pozwala jedynie na stwierdzenie 
występowania zjawiska tiksotropii bądź też nie.19 Pętla histerezy nie jest równo-
znaczna z wystąpieniem zjawiska tiksotropii, ponieważ może się również poja-
wiać podczas badania materiałów lepko sprężystych.20 Ponadto, w przypadku 
układów dwufazowych, tiksotropia jest określana jako miara niestabilności ana-
lizowanego układu21. Dlatego też przeciwdziała się temu poprzez mody ikacje i-
zyczne, chemiczne, biochemiczne lub poprzez różnego rodzaju dodatki.22

 Aktualnie prowadzone są prace nad opracowaniem metodyki pomiaru mie-
szanin tiksotropowych. Zmiana metodyki pomiaru może istotnie wpływać na 
otrzymane krzywe płynięcia. Niektórzy autorzy proponują badanie takich hydro-
mieszanin poprzez poddanie analizowanego materiału ścinaniu przy stałej pręd-
kości deformacji przez czas do 1 minuty, a następnie pomiar krzywych płynięcia. 
Innymi spotykanymi metodami pomiaru tiksotropii są metoda skoku ścinania 
oraz metoda start-up. Wymienione metody zostały szczegółowo opisane w pracy23. 
Dodatkowo proponuje się stosowanie mody ikacji izycznych celem określenia 
parametrów reologicznych i w dalszej kolejności określenia natężenia przepływu 
takich mieszanin. Zych24 proponuje stosować technikę ultradźwiękową do badań 
właściwości reologicznych układów tiksotropowych, takich jak pasty. Brakuje 
uniwersalnej metody umożliwiającej jednoznaczne określenie występowa-
nia zjawiska tiksotropii, co powoduje trudności w bezpośredniej implemen-
tacji wyników badań.
 Każdorazowo przed podjęciem decyzji o sposobie zagospodarowania popio-
łów przeprowadza się szczegółowe badania składu chemicznego i mineralnego. 
Jednakże transport hydrauliczny mieszanin popiołowo – wodnych może w przy-
szłości stanowić jeden z bezpieczniejszych sposobów transportu osadów do 
miejsca ich utylizacji. Dlatego też konieczne jest prowadzenie dalszych badań 
w celu określenia cech reologicznych mieszanin popiołowo – wodnych, gdyż 
mają one istotne znacznie gospodarcze. Badania reologiczne mogą stanowić po-
moc w wymiarowaniu instalacji pompowo-rurowych ciągu technologicznego 
transportującego mieszaniny popiołowo-wodne do miejsca ich utylizacji.
 Wyznaczanie wpływu składu oraz warunków produkcji na zmiany lepkości 
przy różnych prędkościach ścinania oraz na czas odbudowy struktury (tiksotro-
pia) jest jednym z zadań mających na celu optymalizację procesów przemy-
słowych.

19 S. Bakier, Metodyka badawcza określania podstawowych właściwości reologicznych płynów 
tiksotropowych, „Inżynieria Rolnicza” 2000 t. 5, s.15-22. 
20 R. B. Bird, B. D. Marsh, Viscoelastic Hysteresis. Part I. Model Predictions, „Journal of Rheology”
1968 t. 12, nr 4. 
21 B. Bień, E. Soboniak, J. Bień, The Effect of Thixotropy ..., op. cit., s. 137-143.
22 G. Adamczyk, M. Sikora, M. Krystyjan, Metody pomiaru ..., op. cit.
23 Ibidem.
24 J. Zych, Zjawisko tiksotropii w układach węglowo-glinowych I wilgotnych masach formierskich, 
badania ultradźwiękowe, „Archiwum Odlewnictwa” 2006 rocznik 6, nr 18 (2/2). 
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Podsumowanie

 Przeprowadzone badania wykazały, iż badane mieszaniny charakteryzują się 
strukturą tiksotropową. Zjawisko tiksotropii uzależnione jest od czasu i szybko-
ści ścinania, jak również od całkowitego czas związania, czy też stopnia zestale-
nia mieszaniny w czasie. Reologiczne zachowanie się mieszaniny popiołowo-
-wodnej uzależnione jest od koncentracji wagowej Cs. Przydatność popiołów do 
uszczelniania czy wykonania podsadzki może być określona na podstawie mini-
malnych proporcji masowych popiołu w stosunku do wody.
Wyniki przeprowadzonych badań mogą stanowić podstawę do obliczeń linio-
wych strat energii w trakcie przepływu mieszaniny przez rurociąg o przekroju 
kołowym.

Autorzy pracy dziękują Narodowemu Centrum Nauki za inansowanie projektu 
7553/B/T02/2011/40 Transport rurowy wysokozagęszczonych mieszanin.


