
®

 

 
 
 

 
 

POLSKI KONGRES REOLOGII 
OPOLE 2015 

Opole, 21-23 października 2015 

Streszczenia referatów  
 
 
 
 
 
 

Organizatorzy: 
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 

POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 
oraz 

POLSKIE TOWARZYSTWO 
REOLOGII TECHNICZNEJ 

 
 

 Opole 2015 
POLITECHNIKA OPOLSKA 

ISBN 978-83-65235-15-2 



®

KOMITET REDAKCYJNY
Małgorzata ADAMSKA, Tadeusz ŁAGODA – przewodniczący 
Mariusz MIGAŁA, Iwona MULICKA, Piotr NIESŁONY
Zbigniew PERKOWSKI, Jan SADECKI, Iwona WYSZYŃSKA

Redakcja: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Nakład 150 egz. Ark. wyd. 7,0. Ark. druk. 7,8.
Druk i oprawa: Sekcja Poligrafii Politechniki Opolskiej

Komitet Redakcyjny Wydawnictw Politechniki Opolskiej
ul. Prószkowska 76

Projekt i skład:
mgr inż. Alina Kaleta
mgr inż. Krystian Jurowski

Pod redakcją:
dr hab. Elżbiety Janowskiej-Renkas, prof. PO

Książka zawiera prace zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Kongresu.
Druk wykonano na podstawie materiałów dostarczonych przez Autorów.

POLITECHNIKA OPOLSKA



®

 

 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 AND ARCHITECTURE  
 

 
 

 
 

POLISH CONGRESS OF RHEOLOGY 
OPOLE 2015 

Opole, 21-23 October 2015 

Book of abstracts  
 
 
 
 
 
 

Organisers: 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
and 

POLISH SOCIETY 
OF ENGINEERING RHEOLOGY 

 
 

 Opole 2015 
POLITECHNIKA OPOLSKA 

ISBN 978-83-65235-15-2 



®



®

Niniejsze materiały konferencyjne 
wydane przez Politechnikę Opolską 
zawierają streszczenia referatów 
prezentowanych na 

 
POLSKIM KONGRESIE REOLOGII 

OPOLE 2015 
Opole, 21-23 października 2015 

Wydział Budownictwa i Architektury 
Politechnika Opolska 

 
 

 
 
Organizatorzy Kongresu: 

Wydział Budownictwa i Architektury 
Politechniki Opolskiej 

  

 
Polskie Towarzystwo 
Reologii Technicznej 

 
 

Współorganizatorzy i sponsorzy Kongresu: 

 RHL - Service 

 
Anton Paar Poland 

 
AP Instruments 



®

KOMITET NAUKOWY: 
Przewodniczący: 
prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński, Prezes PTRT, Politechnika Łódzka  

Członkowie: 
prof. dr hab. Lubomira Broniarz-Press, Politechnika Poznańska 
dr hab. inż. Paweł Budzyński, Politechnika Łódzka 
prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, Uniwersytet Opolski 
prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk, Politechnika Opolska 
dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO, Politechnika Opolska 
prof. dr hab. inż. Tomasz Jankowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO, Politechnika Opolska 
dr hab. inż. Tomasz Kiljański, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
dr hab. Andrzej Kołodziej, prof. PO, Politechnika Opolska 
prof. dr hab. Piotr Kowal, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
prof. dr hab. inż. Marek Kozłowski, Politechnika Wrocławska 
prof. ing. Ivan Machač, Uniwersytet w Pardubicach, Czechy 
prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska 
dr hab. inż. Jerzy Sęk, prof. PŁ, Politechnika Łódzka 
prof. dr hab. inż. Ryszard Steller, Politechnika Wrocławska 
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika Poznańska 
dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. PK, Politechnika Krakowska 
prof. dr hab. inż. Leon Troniewski, Politechnika Opolska 
dr hab. inż. Anna Walicka , prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski 
prof. dr hab. inż. Edward Walicki, Uniwersytet Zielonogórski 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński, Politechnika Warszawska 
prof. dr hab. inż. Lidia Zander, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY: 
Przewodnicząca: 
prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk, Politechnika Opolska 

Wiceprzewodnicząca: 
dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO, Politechnika Opolska 

Członkowie: 
dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska, Politechnika Opolska 
dr inż. Arkadiusz Mordak, Politechnika Opolska 
dr inż. Magdalena Orczykowska, Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej 
dr inż. Piotr Owczarz, Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej 
mgr inż. Krystian Jurowski, Politechnika Opolska 
mgr inż. Alina Kaleta, Politechnika Opolska 
mgr inż. Jolanta Kowalska, Politechnika Opolska 
 
 



®

Słowo wstępne 

Polski Kongres Reologii ma swoją wieloletnią tradycję. Obrady Kongresu 
odbywają się cyklicznie pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Reologii 
Technicznej (PTRT). Założycielem Towarzystwa w 1998 r. był wybitny reolog 
prof. dr hab. Zdzisław Kembłowski. Kongres służy realizacji celów Polskiego 
Towarzystwa Reologii Technicznej, którymi są przede wszystkim, 
propagowanie wśród Pracowników Nauki w Polsce, badań i osiągnięć 
w dziedzinie reologii technicznej oraz ich zastosowań w przemyśle. 

Ostatni Kongres Reologii odbył się w 2013 r. Został zorganizowany przez 
Ośrodek Poznański pod kierunkiem PTRT na Wydziale Budowy Maszyn 
i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Decyzją członków Zarządu PTRT, 
podczas Kongresu w Poznaniu, organizacja kolejnego Kongresu Reologii 
została powierzona Wydziałowi Budownictwa i Architektury Politechniki 
Opolskiej w 2015 r. Ten wybór traktuję jako wyróżnienie i sukces dla zespołu 
opolskiego zajmującego się reologią płynów. 

Podczas Kongresu, w którym czynny udział wezmą przedstawiciele 
14 akademickich ośrodków z Polski oraz ośrodków zagranicznych z Niemiec 
i Czech, zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia z dziedziny reologii 
w formie wykładów plenarnych, wykładów zaproszonych gości, referatów oraz 
sesji plakatowej. Zakres prezentowanych zagadnień podczas Kongresu 
obejmuje: reologię teoretyczną, reometrię, reologię polimerów, reologię 
żywności, reologię w medycynie i farmacji oraz reologię zaczynów i mieszanek 
betonowych. 

Najnowsze osiągniecia dotyczące aparatury badawczej z zakresu reologii 
będą prezentowały znane firmy: RHL-Service, Anton Paar Poland oraz 
A.P. Instruments w formie wykładów i pokazu aparatury do badań 
reologicznych. 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu oraz Wydziału 
Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej życzę owocnych obrad. 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury 
 
 
 

 
 

Prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk 
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POLSKI KONGRES REOLOGII – OPOLE 2015  
 

PROGRAM 

I DZIE Ń – 21 października 2015 (środa) 
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, 

ul. Katowicka 48, 45-061 Opole 

1600-1900 - Rejestracja uczestników 

1700-1800 - Kolacja 

1800-1900 - Wystawa twórczości artystycznej Pracowników Katedry 
Budownictwa i Architektury Wydziału Budownictwa i Architektury 
Politechniki Opolskiej 

1900 - Opolskie atrakcje – zwiedzanie miasta 

II DZIE Ń – 22 października 2015 (czwartek) 
Aula im. Prof. Oswalda Matei Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, 

ul. Katowicka 48, 45-061 Opole 

900-930 - Uroczyste otwarcie Kongresu 
 

930-1100 - SESJA I - Wykłady plenarne  

 Prowadzący: 
prof. dr hab. inż. J. KEMPIŃSKI 
prof. dr hab. inż. T. STERZYŃSKI   

930-1000 - MAREK DZIUBI ŃSKI  

MIKROREOLOGIA- NAJNOWSZE WYZWANIE REOLOGII s.19 

1000-1030 - RYSZARD STELLER 

OPIS KRZYWYCH LEPKOŚCI ŚCINANIA CIECZY 
NIENEWTONOWSKICH s.21 

1030-1100 - STEFANIA GRZESZCZYK  

WYBRANE ZAGADNIENIA Z REOLOGII ZAWIESIN 
CEMENTOWYCH s.23 

1100-1120 - Przerwa kawowa 
 

1120-1250 - SESJA II  

 Prowadzący: 
prof. dr hab. inż. M. DZIUBI ŃSKI 
prof. dr hab. inż. L. ZANDER  

1120-1150 - TOMASZ STERZYŃSKI, PAULINA JAKUBOWSKA, 
JOLANTA TOMASZEWSKA 

WŁAŚCIWOŚCI PRZETWÓRCZE STOPIONYCH POLIMERÓW s.25 

1150-1200 - TOMASZ KILJA ŃSKI 

METODA KORYGOWANIA WPŁYWU EFEKTYWNEGO POŚLIZGU 
PRZY ŚCIANCE W REOMETRZE STOŻEK-PŁYTKA s.27 
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1200-1210 - HENRYK FIDOS, PIOTR DOMAGALSKI 

POMIARY WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH CIECZY 
TIKSOTROPOWYCH s.29 

1210-1220 - JOANNA PŁOCICA, BARBARA TAL-FIGIEL, 
WIESŁAW FIGIEL 

WŁAŚCIWOŚCI SENSORYCZNE I REOLOGICZNE JAKO KRYTERIA 
JAKOŚCI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH s.31 

1220-1230 - ANNA MARCINKOWSKA-GAPI ŃSKA, PIOTR KOWAL 

CZYNNIKI HEMOREOLOGICZNE W WYBRANYCH CHOROBACH 
NEUROLOGICZNYCH s.33 

 Dyskusja  

1250-1310 - Przerwa kawowa 
 

1310-1410 - SESJA III  

 Prowadzący: 
prof. dr hab. L. BRONIARZ-PRESS 
prof. dr hab. inż. R. STELLER  

1310-1320 - JAN KEMPI ŃSKI, MARCIN M ĄCZNIEWSKI 

ANALIZA PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH ZACZYNÓW 
CEMENTOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE CEMENTU 
PORTLANDZKIEGO s.35 

1320-1330 - ELŻBIETA JANOWSKA-RENKAS 

WPŁYW STRUKTURY CHEMICZNEJ SUPERPLASTYFIKATORA 
POLIKARBOKSYLANOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE 
ZACZYNÓW CEMENTOWYCH S.37 

1330-1340 - WOJCIECH KILIAN, ROBERT ŚWIERZKO 

ANALIZA WPŁYWU TEMPERATURY NA ZACHOWANIE 
REOLOGICZNE ŚWIEŻYCH ZACZYNÓW CEMENTOWYCH s.39 

1340-1350  EDYTA SPYCHAŁ 

REOLOGIA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH MODYFIKOWANYCH 
WAPNEM I ETEREM CELULOZY A WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI 
ZAPRAW TYNKARSKICH s.41 

1350-1400 - ANNA KOTWA 

WPŁYW DODATKÓW MINERALNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI 
REOLOGICZNE MIESZANKI BETONOWEJ s.43 

 Dyskusja  

1410-1440 - Zwiedzanie Laboratorium Materiałów Budowlanych 
 

1440-1540 - Obiad 
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1540-1640 - SESJA IV – prezentacje firm  

 Prowadzący: 
prof. dr hab. inż. K. CZAJA 
prof. dr. hab. P. KOWAL   

1540-1600 - LOREDANA MIRELA VÖLKER-POP 

NEW METHODS AND ACCESSORIES FOR RHEOMETRY 

ANTON PAAR GERMANY   

1600-1620 - ADRIAN HILL, PIOTR NASIADEK 

PRZEGLĄD APARATURY FIRMY MALVERN INSTRUMENTS 
DO BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Malvern Instruments Ltd. - A.P. Instruments  

1620-1640 - RADOSŁAW LESZCZY ŃSKI 

ROZBUDOWA REOMETRU O PRZYSTAWKI Z MIKROSKOPEM, 
KOMORĄ CIŚNIENIOWĄ I PIECEM DO WYSOKICH TEMPERATUR 

RHL - Service  

1640-1740 - SESJA V - posterowa  
 Skład komisji oceniającej: 

prof. dr hab. inż. M. DZIUBI ŃSKI  – przewodniczący, 
prof. dr hab. inż. T. STERZYŃSKI, prof. dr hab. inż. L. TRONIEWSKI, 
dr hab. inż. P. BUDZYŃSKI, dr hab. inż. J. HAPANOWICZ prof. PO, 
dr hab. E. JANOWSKA-RENKAS prof. PO, prof. dr hab. inż. L. ZANDER, 
R. LESZCZYŃSKI, P. KUBAS 

 1. MALWINA BIEGAJ, LIDIA ZANDER 
ANALIZA PRZEBIEGU KWASOWEJ KOAGULACJI KAZEINY 
WYWOŁANEJ HYDROLIZĄ GLUKONO-δ-LAKTONU 

s.45 

 2. MARIOLA BŁASZCZYK, JERZY S ĘK, ŁUKASZ PRZYBYSZ, 
PIOTR PACHOLSKI 

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH EMULSJI NA ICH 
PRZEPŁYW PRZEZ MEDIA POROWATE s.47 

 3. LUBOMIRA BRONIARZ-PRESS, JOANNA KMIECIK, JACEK 
RÓŻAŃSKI 

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH 
CIECZY s.49 

 4. KRYSTYNA CZAJA, ARKADIUSZ NIEMCZYK, WIESŁAW 
HRECZUCH, STEFANIA GRZESZCZYK, EL ŻBIETA 
JANOWSKA-RENKAS 

NOWE POLIMEROWE SUPERPLASTYFIKATORY DO MIESZANEK 
BETONOWYCH s.51 

 5. JERZY HAPANOWICZ 

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH FAZY CIEKŁEJ 
NA LEPKOŚĆ ZAWIESINY s.53 

 6. JERZY HAPANOWICZ, IZABELA WARDACH 

OPORY RUCHU CIECZY NIENIUTONOWSKIEJ W PRZEWODZIE 
ELASTYCZNYM s.55 
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 7. ELŻBIETA HAPONIUK, LIDIA ZANDER, 
GRZEGORZ PROBOLA 

WPŁYW DODATKU CZĄSTEK STAŁYCH NA CHARAKTERYSTYKI 
PŁYNIĘCIA JOGURTU NATURALNEGO s.57 

 8. BERTRAND JÓŹWIAK, MAGDALENA ORCZYKOWSKA, 
MAREK DZIUBI ŃSKI 

ZASTOSOWANIE UŁAMKOWEGO MODELU REOLOGICZNEGO 
KELVINA-VOIGTA W BADANIACH NAD ZDROW Ą 
ŻYWNOŚCIĄ s.59 

 9. STEFANIA GRZESZCZYK, KRYSTIAN JUROWSKI 

WPŁYW SUPERPLASTYFIKATORA I DOMIESZKI ZWIĘKSZAJĄCEJ 
LEPKOŚĆ NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE ZACZYNÓW 
CEMENTOWYCH s.61 

 10. ALINA KALETA, STEFANIA GRZESZCZYK 

TIKSOTROPIA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH – WPŁYW 
WYBRANYCH CZYNNIKÓW s.63 

 11. MACIEJ KABZI ŃSKI, PAWEŁ PTASZEK, ANNA PTASZEK, 
MIROSŁAW GRZESIK 

RÓŻNORODNOŚĆ ZACHOWAŃ REOLOGICZNYCH WODNYCH 
ROZTWORÓW WYBRANYCH HYDROKOLOIDÓW SPOŻYWCZYCH 
PODCZAS MIESZANIA DŁUGOTRWAŁEGO s.65 

 12. GRZEGORZ KOWALSKI, PAWEŁ PTASZEK, 
MIROSŁAW GRZESIK 

WŁAŚCIWOŚCI LEPKOSPRĘŻYSTE HYDROŻELI NA BAZIE 
KWASU AKRYLOWEGO, AKRYLAMIDU 
I KARBOKSYMETYLOWANEJ WYSOKOAMYLOZOWEJ SKROBI 
KUKURYDZIANEJ s.67 

 13. JOANNA KRUK, DANIEL ŻMUDZI ŃSKI, ANNA PTASZEK, 
PAWEŁ PTASZEK, KACPER KACZMARCZYK, MIROSŁAW 
GRZESIK 

WYKORZYSTANIE REOMETRU ROTACYJNEGO DO ANALIZY 
TEKSTURY I BADANIA EMISJI AKUSTYCZNEJ UKŁADÓW 
SPOŻYWCZYCH s.69 

 14. SZYMON ŁUCZY ŃSKI, PAWEŁ BUDZY ŃSKI, 
PIOTR DOMAGALSKI 

PRECYZYJNA OBRÓBKA CNC W REOMETRII PRZEPŁYWOWEJ s.71 

 15. MARTA MAJOR-GODLEWSKA 

CHARAKTERYSTYKI REOLOGICZNE EMULSJI s.73 

 16. MAGDALENA ORCZYKOWSKA, MAREK DZIUBI ŃSKI, 
MILENA ORCZYKOWSKA 

OCENA INTERAKCJI POMIĘDZY SKROBIĄ KUKURYDZIANĄ 
A GUMĄ LNIANĄ ZA POMOCĄ METOD 
FENOMENOLOGICZNYCH s.75 

 17. PIOTR OWCZARZ, ANNA RYŁ, 
MAGDALENA ORCZYKOWSKA 

STRUKTURALNE WŁAŚCIWOŚCI KLEIKÓW SKROBI 
ZIEMNIACZANEJ s.77 
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 18. PIOTR OWCZARZ, PATRYK ZIÓŁKOWSKI, 
MAREK DZIUBI ŃSKI 

POMIAR POTENCJAŁU ZETA JAKO METODA WYZNACZANIA 
PUNKTU PRZEMIANY FAZOWEJ ZOL-ŻEL DLA UKŁADÓW 
CHITOZANOWYCH s.79 

 19. PIOTR OWCZARZ, MAGDALENA ORCZYKOWSKA 

STRUKTURA SKAFOLDÓW CHITOZANOWYCH W OCENIE 
METOD REOLOGII FENOMENOLOGICZNEJ s.81 

 20. PAWEŁ PTASZEK, ANNA PTASZEK, KACPER 
KACZMARCZYK, JOANNA KRUK, MIROSŁAW GRZESIK 

WYSOKOAMPLITUDOWE OSCYLACJE ŚCINAJĄCE 
W ZASTOSOWANIU DO BINARNYCH ROZTWORÓW SKROBI s.83 

 21. ANNA PTASZEK, PAWEŁ PTASZEK, 
KACPER KACZMARCZYK, JOANNA KRUK, 
DANIEL ŻMUDZI ŃSKI, MIROSŁAW GRZESIK 

ROZTWORY SKROBI W ROZPUSZCZALNIKACH BINARNYCH 
JAKO UKŁADY NIESTABILNE REOLOGICZNIE s.85 

 22. OLGA S. SHTYKA, MARIOLA BŁASZCZYK, JERZY S ĘK 

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH EMULSJI NA ICH 
WSIĄKANIE DO WNĘTRZA STRUKTUR SORBENTÓW s.87 

 23. LOREDANA MIRELA VÖLKER-POP, JÖRG LÄUGER  

INVESTIGATIONS OF COMPLEX FLUIDS WITH LARGE 
AMPLITUDE OSCILLATORY SHEAR (LAOS) METHOD s.89 

 24. PATRYK ZIÓŁKOWSKI, PIOTR OWCZARZ, 
MAREK DZIUBI ŃSKI 

WPŁYW SZYBKOŚCI NAGRZEWANIA NA PROCES ŻELOWANIA 
HYDROŻELI CHITOZANOWYCH s.91 

1930 - Uroczysta kolacja 
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III DZIE Ń – 23 października 2015 (piątek) 
Aula im. Prof. Oswalda Matei Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, 

ul. Katowicka 48, 45-061 Opole 

900-1040 - SESJA VI   

 Prowadzący: 
dr hab. inż. B. TAL-FIGIEL, prof. PK 
dr hab. inż. J. SĘK, prof. PŁ  

900-950 - ADRIAN HILL 

STABILNOŚĆ ZAWIESIN: DLACZEGO WIELKOŚĆ CZĄSTEK, 
POTENCJAŁ ZETA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE 
SĄ ISTOTNE s.93 

950-1000  BARBARA TAL-FIGIEL, WIESŁAW FIGIEL, ANNA MICHNO 

WPŁYW KRYSTALIZACJI W POLU ULTRADŹWIĘKOWYM 
NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE TŁUSZCZÓW s.95 

1000-1010 - PAWEŁ PTASZEK, ANNA PTASZEK, 
KACPER KACZMARCZYK, JOANNA KRUK, 
MIROSŁAW GRZESIK 

OCENA PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH PŁYNÓW 
SPOŻYWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM DOPPLEROWSKICH 
METOD ULTRADŹWIĘKOWYCH I POMIARU SPADKU CIŚNIENIA s.97 

1010-1020 - PIOTR DOMAGALSKI, SZYMON ŁUCZY ŃSKI 

PRZEPŁYWOWA MIKROREOMETRIA W WĘŹLE MIKROKANAŁÓW s.99 

1020-1030 - JACEK LEWANDOWICZ, JOANNA LE THANH-BLICHARZ, 
ZUZANNA MAŁYSZEK 

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE SKROBI WOSKOWYCH 
WZBOGACONYCH MIKROELEMENTAMI s.101 

 Dyskusja  

1040-1100 - Przerwa kawowa 
 

1100-1300 - SESJA VII  

 Prowadzący: 
prof. dr hab. S. GRZESZCZYK 
dr hab. inż. T. KILIA ŃSKI, prof. UWM  

1100-1130 - LOREDANA MIRELA VÖLKER-POP, GUNTER ARNOLD, 
ELKE RIEDL, DENIS SCHÜTZ 

ADVANCED RHEOMETRY TOOLS FOR VISCOELASTIC 
MATERIALS s.103 

1130-1200 - SYLWIA RÓ ŻAŃSKA 

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE MIESZANINY 
ZWITERJONOWO/ANIONOWYCH ROZTWORÓW ŚRODKÓW 
POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH s.105 

1200-1210 - JOSEF JŮZA, IVAN FORTELNÝ 

TOKEM INDUKOVANÁ KOALESCENCE: METODY VÝPOČTU PRO 
SMĚSI S VISKOELASTICKOU MATRICÍ s.107 
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1210-1220 - JAN KUBIK 

ZASTOSOWANIA GRADIENTOWEJ TERMOMECHANIKI 
DO ANALIZY PROCESÓW REOLOGICZNYCH W MATERIAŁACH 
KAPILARNO-POROWATYCH s.109 

1220-1230 - JAN KUBIK, KAMIL PAWLIK 

SZACOWANIE FUNKCJI RELAKSACJI POSZCZEGÓLNYCH 
WARSTW PRĘTA DREWNIANEGO s.111 

1230-1240 - WIOLETA KALISTA, TOMASZ PU ŻAK 

MROZOODPORNY BETON SAMOZAGĘSZCZALNY 
W PREFABRYKACJI BETONOWEJ s.113 

 Dyskusja  

1300-1330 - Zakończenie Kongresu 
 

1330-1430 - Obiad 
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MIKROREOLOGIA - NAJNOWSZE WYZWANIE REOLOGII 

 
W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają badania przepływów 
cieczy i gazów w mikro i nano skali. Wynika to z intensywnie rozwijanej nowej 
gałęzi nauki zwanej nanotechnologią. Rozwój nanotechologii i mikromechaniki 
płynów w naturalny sposób wymusił konieczność badania właściwości mediów 
występujących w procesach realizowanych w mikroskali. Objętości tych me-
diów są w oczywisty sposób o kilka rzędów wielkości mniejsze niż w tradycyj-
nych procesach realizowanych w makroskali. 

W ścisłym związku z rozwojem mikromechaniki płynów i nanotechnologii 
powstała z naturalnej potrzeby badań właściwości reologicznych płynów 
w mikroskali najnowsza gałąź reologii zwana mikroreologią. W pracy 
zaprezentowane zostaną podstawowe techniki pomiarowe mikroreologii, 
a mianowicie: mikroreologię przepływową oraz pasywne i aktywne metody 
mikroreologii optycznej. 

Mikroreologia przepływowa jest odzwierciedleniem zasad klasycznej reome-
trii kapilarnej realizowanej w mikrokanałach o różnych kształtach i przekrojach. 
Omówione zostaną podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty badań 
w obszarze mikroreologii przepływowej. 

Metody mikroreologii optycznej bazują na śledzeniu fluktuacyjnych prze-
mieszczeń cząstek znaczników o rozmiarach rzędu µm w badanym płynie pod 
wpływem energii termicznej (mikroreologia pasywna) lub pod wpływem ze-
wnętrznego pola sił (mikroreologia aktywna). 

W pracy przedstawione zostaną podstawy teoretyczne pasywnej mikroreolo-
gii optycznej bazujące na równaniu Einsteina - Stokesa i uogólnionym równaniu 
Einsteina - Stokesa w przypadku badania właściwości sprężystolepkich płynów 
nienewtonowskich oraz praktyczne aspekty metodyki. Zaprezentowany zostanie 
sposób określania funkcji MSD (ang. mean square displacement) i na tej pod-
stawie określanie współczynników samodyfuzji. Znając wartość współczynnika 
samodyfuzji można określić wartość lepkości badanego płynu lub moduły sprę-
żystości płynu sprężystolepkiego. 

W przypadku aktywnej mikroreologii optycznej przedstawiona zostanie za-
sada działania pęsety optycznej(ang. optical tweezer) i jej wykorzystanie w po-
miarach mikroreologicznych. 

W końcowej części prezentacji przedstawione będą wady i zalety badań mi-
kroreologicznych oraz wybrane przykłady aplikacji technik pomiarowych mi-
kro-reologii. 
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MICRORHEOLOGY - NEW CHALLENGE OF RHEOLOGY 
 
In the recent years research of liquids and gases flows in micro and nano scales 
have become increasingly important. It results from a new intensively developed 
branch of science called nanotechnology. The development of nanotechnology 
and fluid micromechanics in a natural way forced the necessity to study proper-
ties of media that occur in processes carried out in microscale. The volumes 
of these media are obviously several orders of magnitude smaller than in the 
conventional processes carried out in macroscale. 

The newest branch of rheology called microrheology was formed in a close 
connection with the development of fluid micromechanics and nanotechnology 
as a natural urge to study rheological properties of fluids in microscale. Micro-
rheology is not associated with one particular measuring technique, but includes 
a plurality of measuring methods of rheological properties of fluids in mac-
roscale trying to "circumvent" a lot of constraints in the classical rheological 
measurements such as: sample size, its homogeneity and transparency, oscilla-
tion frequency and cost of measurements. 

In the paper basic measurement techniques, namely: flow microrheology and 
passive and active optical microrheology methods will be presented. 

The flow microrheology is a reflection of the principles of classical capillary 
rheometry realized in microchannels of different shapes and cross-sections. 
The theoretical and practical research aspects in the field of flow microrheology 
will be discussed. 

The optical microrheology methods are based on tracking the fluctuating dis-
placements of µm-size particles of markers in the studied fluid, under the influ-
ence of thermal energy (passive microrheology) or external force field (active 
microrheology). 

In the paper will be presented theoretical foundations of passive optical mi-
crorheology based on the Einstein-Stokes equation and generalized Einstein-
Stokes equation in the case of non-Newtonian viscoelastic fluids, as well 
as practical aspects of the methodology for measuring the rheological properties 
of Newtonian and non-Newtonian fluids, including elaboration methods of ob-
tained microrheological results. The method for determining the MSD (mean 
square displacement) function and self-diffusion coefficients will be presented. 
Knowing the value of self-diffusion coefficient it is possible to determine the 
value of fluid viscosity or elastic moduli of viscoelastic fluid. 

In the case of an active optical microrheology the operation principle 
of the optical tweezer and its use in microrheological measurements will be 
presented. 

In the final part of presentation the advantages and disadvantages of micro-
rheology and selected application examples of microrheological measurement 
techniques will be presented. 



®

POLSKI KONGRES REOLOGII – OPOLE 2015  

Ryszard Steller 
Politechnika Wrocławska 
Wydział Chemiczny 
Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów 
e-mail: ryszard.steller@pwr.edu.pl 

 
OPIS KRZYWYCH LEPKOŚCI ŚCINANIA 

CIECZY NIENEWTONOWSKICH 
 
Przedstawiono kilka nowych możliwości opisu krzywych lepkości ścinania 
różnych cieczy nienewtonowskich. Główną uwagę poświęcono równaniom 
lepkości wynikającym z teorii objętości swobodnej przy założeniu relaksacyjne-
go charakteru zmian objętości swobodnej podczas przepływu. Założenie to wraz 
z równaniem  Doolittle’a prowadzi do 4-parametrowego modelu lepkości zależ-
nej od naprężenia. Przewiduje on istnienie dolnej (bardzo małe naprężenia) 
i górnej (bardzo duże naprężenia) lepkości newtonowskiej. Przybliżeniami tego 
modelu są 3-parametrowe modele typu funkcji Kohlrauscha lub równania Ellisa. 
Model podstawowy słuszny zasadniczo dla zachowania pseudoplastycznego 
uogólniono na dowolne zachowania, tj. newtonowskie i pseudoplastyczne lub 
dylatantne z górną bądź bez górnej granicy lepkości. Do opisu krzywych lepko-
ści cieczy, dla których w różnych zakresach naprężenia ścinającego występują 
różne typy zachowania zaproponowano użycie tzw. równania wielomodowego, 
tzn. iloczynu dwóch lub kilku modeli podstawowych (mód) o łatwo definiowal-
nej strukturze na podstawie kształtu doświadczalnej krzywej lepkości. Ma ono 
postać: 
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η0 - lepkość newtonowska, τ - naprężenie ścinające, αi, δi, ni – stałe materiałowe 
 

Modelowi podstawowemu odpowiada i=1 (bez sumy), przy czym dla δ<0, 
δ=0 i δ>0 otrzymuje się odpowiednio zachowanie dylatantne, newtonowskie 
i pseudoplastyczne z górną (α>0) lub bez górnej (α=0) granicy lepkości. Do-
kładność opisu krzywych lepkości za pomocą równania (1) w formie prostej 
(jednomodowej) lub złożonej (dwumodowej) przetestowano na kilku układach, 
uzyskując bardzo dobre rezultaty. Omówiono też problematykę tzw. równań 
odwrotnych, które opisują lepkość jako funkcję szybkości ścinania. Dla znanej 
postaci równania (1), równanie odwrotne można przedstawić w formie parame-
trycznej z naprężeniem jako parametrem przy użyciu równania krzywej płynię-
cia, które pozwala wyrazić szybkość ścinania jako funkcję naprężenia. Stwier-
dzono, że równania odwrotne są równie dokładne jak równania wyjściowe. 

Omówiono też problem zmian gęstości cieczy w przepływie ścinającym Ist-
nieje sprzeczność między teoriami kontynualnymi (ośrodek jest zbiorem punk-
tów materialnych i ścinanie nie powoduje zmian jego objętości) a teorią objęto-
ści swobodnej (objętość swobodna wynika ze skończonych wymiarów cząstek, 
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a zmiany ich ruchliwości w przepływie mogą prowadzić do zmian gęstości). 
Brak jest jednak danych doświadczalnych. Zaproponowano więc metodę oceny 
zmian gęstości cieczy podczas przepływu ścinającego w rurze polegającą na 
równoczesnym pomiarze masowego i objętościowego natężenia przepływu jako 
funkcji naprężenia ścinającego. 
 

DESCRIPTION OF SHEAR VISCOSITY CURVES  
OF NON-NEWTONIAN LIQUIDS 

 
Some new possibilities of quantitative description of shear viscosity curves 
of non-Newtonian liquids were presented. The main attention was devoted 
to viscosity equations resulting from the free volume theory assuming relaxation 
changes of the free volume in flow. This assumption along with the Doolittle 
equation leads to the stress dependent 4-parameter viscosity model. It predicts 
the existence of both lower (very small stresses) and upper (very large stresses) 
Newtonian viscosity. It can be approximated by various 3-parameter models, 
such as Kohlrausch function or Ellis equation. The basic model principally valid 
for the pseudoplastic behavior, was generalized to describe any behavior, 
i.e. Newtonian and pseudoplastic or dilatant with or without the upper viscosity 
limit. For description of the viscosity curves of liquids that in different stress 
ranges show different behavior the so-called multi-mode equation was proposed. 
It is a product of two or more basic models (modes), and has the following form: 
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η0 – Newtonian viscosity, τ - shear stress, αi, δi, ni – material constants 
 

The basic model corresponds to i=1 (without sum) and for δ<0, δ=0 and δ>0 
the dilatant, Newtonian and pseudoplastic behavior with (if α>0) or without 
(if α=0) upper viscosity limit is obtained. The description accuracy of viscosity 
curves with equation (1) in simple (single-mode) or complex (double-mode) 
form was checked for a few systems with very good results. The questions of so-
called inverse equations, representing the viscosity as a function of shear rate 
were also discussed. For the known form of equation (1), they can be expressed 
in parametric form (with stress as the parameter) using the flow equation, 
to represent the shear rate as a function of the stress. It was stated that the in-
verse equations describe the viscosity with similar accuracy. 

The problems of density changes in shear flow were also discussed. There 
is a contradiction between continuum theories (the continuum consists of mate-
rial points and no volume changes during shear occur) and the free volume theo-
ry (the free volume is a result of the finite dimensions of particles and the mobil-
ity changes in flow may change the density of liquid). The method for appraisal 
of density changes in the shear tube flow was proposed. It relies on simultaneous 
measurements of volume and mass flow rates as functions of the shear stress. 
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WYBRANE ZAGADNIENIA Z REOLOGII ZAWIESIN 

CEMENTOWYCH 
 

Przedstawiono charakterystykę właściwości reologicznych zawiesin cemento-
wych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wczesnych reakcji hydratacji 
cementu, oraz roli domieszek chemicznych i dodatków mineralnych w cemen-
cie. 

Scharakteryzowano właściwości zawiesin jako układów wielofazowych 
z uwzględnieniem ich struktur i oddziaływujących sił w tych układach. Podano 
uproszczone modele struktur zawiesin cementowych i charakterystykę czynni-
ków wpływających na właściwości reologiczne zawiesin cementowych. 

Przeanalizowano główne czynniki wpływające na przebieg hydratacji ce-
mentu w początkowym etapie wiązania, tworzenie się zhydratyzowanych struk-
tur i ich wpływ na właściwości reologiczne zawiesin cementowych. 

Omówiono rolę dodatków mineralnych i domieszek chemicznych w kształ-
towaniu właściwości reologicznych zawiesin cementowych. Uwzględniono 
wpływ dodatków, takich jak: popioły lotne, żużle wielkopiecowe, pyły krze-
mionkowe i superplastyfikatory, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniu 
właściwości reologicznych zawiesin cementowych i materiałów kompozyto-
wych na bazie cementu. 
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CHOSEN ISSUES ON CEMENT PASTE RHEOLOGY 
 
The description of rheological properties of cement paste, with special consider-
ation of the influence of early cement hydration reactions and the role of chemi-
cal admixtures and mineral additives in cement, has been presented. 

The properties of cement pastes have been characterized as multiphase sys-
tems with consideration of their structures and forces acting in these systems. 
The simplified models of cement pastes structures and the description of factors 
influencing the rheological properties of cement pastes have been presented. 

The main factors influencing the course of cement hydration in its early set-
ting stage, creating of the hydrated structures and their influence on rheological 
properties of cement pastes have been analyzed. 

The role of mineral additives and chemical admixtures in shaping rheological 
properties of cement pastes has been presented. The influence of the following 
additives: fly ash, blast furnace slag, silica fume and superplasticizers, which 
play a crucial role in shaping rheological properties of cement pastes and com-
posite materials on the base of cement has been taken into consideration. 
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WŁA ŚCIWO ŚCI PRZETWÓRCZE STOPIONYCH 
POLIMERÓW 

 
Ocena przepływu stopionych polimerów i ich pomiar może być dokonywany 
za pomocą specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych; ze względów praktycz-
nych korzystnie jest jednak prowadzenie pomiarów w warunkach jak najbardziej 
zbliżonych do rzeczywistych występujących w maszynach przetwórczych. Pod-
stawowe urządzenia stosowane do pomiaru lepkości, jako oceny możliwości 
przetwórczych, to między innymi reometry kapilarne. W reometrach tych two-
rzywo polimerowe po nagrzaniu i stopieniu poddawane jest przetłaczaniu 
z jednoczesnym pomiarem wydatku masowego i odpowiadającego mu ciśnienia, 
co pozwala na wyznaczenie wielkości reologicznych. 

Uproszczoną wersją reometru stosowaną powszechnie w praktyce przemy-
słowej jest MFR pozwalający wyznaczyć wielkość wydatku masowego 
(lub objętościowego) w dany czasie, Do podstawowych wad tego typu reometrii 
należy m.in. gradient temperatury stopionego polimeru wynikający z zewnętrz-
nego ogrzewania kapilarnego elementu pomiarowego. Ograniczenia tego typu 
można wyeliminować stosując reologiczne dysze pomiarowe, montowane bez-
pośrednio w urządzeniach do przetwórstwa tworzyw sztucznych takich jak wy-
tłaczarki i/lub wtryskarki. 

Inne o charakterze działania bardzo zbliżonym do rzeczywistych warunków 
przetwórczych to urządzenia ugniatające z kontrolą temperatury, wielkości ści-
nania oraz z ciągłym pomiarem momentu obrotowego, pozwalającym na wy-
znaczenie podstawowych reologicznych wielkości przetwórczych. Są to urzą-
dzenia stosowane np. popularnie do oceny właściwości przetwórczych PVC 
i jego kompozytów. Zaletą tej metody pomiarowej jest równomierne nagrzewa-
nie całej objętości badanego tworzywa oraz możliwość wyznaczenia momentu 
obrotowego i czasu, w którym uplastycznione tworzywo polimerowe staje się 
przydatny do formowania w stanie stopionym.  

Najkorzystniejsze są jednak pomiary prowadzone metodami bezstykowymi, 
a więc bez interwencji czujnika w przepływającej  strudze stopionego tworzywa. 
Do pomiarów tych należy między innymi LDA (Laser Doppler Anemometry), 
a więc pomiar szybkości przepływu przy wykorzystaniu światła laserowego 
z efektem Dopplera w optyce. 

Dobór metody pomiarowej oraz sposób analizy i interpretacji wyników zale-
ży od celu badań jakim może być ocena właściwości przetwórczych stopionego 
polimeru. W takim przypadku decyzja o wyborze techniki pomiarowej pozwoli 
na określenie przydatności przetwórczej (MFR), określeniu warunków prze-
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twórstwa (dysze reologiczne oraz ugniatanie), bądź tez szerokim opisie prze-
pływu z możliwością projektowania dysz, kanałów i gniazd (LDA). 

 
PROCESSING PROPERTIES OF MOLTEN POLYMERS 

 
The determination of flow of molten polymers may be realized by means 
of highly specialized rheological apparatus; however, from application point 
of view preferable are the measurements done in conditions similar to those 
existing in processing lines and machines. The capillary rheometers belong 
to the basic equipment commonly used to measure the viscosity, where the pol-
ymeric material primarily heated above the melting point are forward through 
the measurement die by simultaneous measurements of mass flow and corre-
sponding pressure, values allowing to evaluate the rheological parameters. 

The melt flow rate (MFR) is a relatively simple method, used commonly 
by industry, allowing to determine the mass or volume flow as a function 
of time. The restriction is the temperature gradient due to external heating of the 
barrel and the measurement die, which may be eliminated by use of rheological 
dies mounted directly on extruders or injection molding machines. 

An equipment with working principles alike to real processing conditions are 
kneaders equipped with continue registration of temperature, shearing and 
torque, thus allowing to evaluate the processing values, often used by testing 
of PVC processing properties. The gain of these measurements is a uniform 
heating of the entire volume of the polymeric sample, as well as a possibility to 
elect the torque and time when the polymer may be formed by melt processing.  

The most profitable are the touchless measurements, thus without any sensor 
placed in the flow of molten polymer, such as LDA (Laser Doppler Anemome-
try), i.e. the determination of flow velocity by means of Doppler effect in optics. 

The choice of technique and the way of results analysis is strongly the aim 
of measurement dependent, as for example an estimation of molten polymers 
processing properties. The decision of method selection allows to define the 
processing procedure (MFR), determination of processing conditions (rheologi-
cal dies or/and kneading) or a wide description of molten flow necessary to de-
sign extrusion dies, channels of injection molding cavities (LDA). 
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METODA KORYGOWANIA WPŁYWU EFEKTYWNEGO 

POŚLIZGU PRZY Ś CIANCE W REOMETRZE 
STOŻEK-PŁYTKA  

 
Podczas przepływu w przestrzeni pomiarowej każdego reometru ścianka wpro-
wadza w kontaktującej się z nią cieczy uprzywilejowany kierunek, co może 
spowodować zmianę zachowania płynu w warstwie przyściennej podczas po-
miaru, a w szczególności spadek jego lepkości. Zjawisko to, tzw. efektywny 
poślizg przy ściance, fałszuje wyniki pomiarów i utrudnia wyznaczenie krzywej 
płynięcia. 

Istniejące metody korygowania poślizgu przy ściance podczas pomiarów 
reometrycznych są ograniczone do reometrów o współosiowych cylindrach 
i kapilarnych. Obie te geometrie układu pomiarowego zapewniają jednakowe 
warunki przepływu, a więc jednakowe naprężenie styczne i szybkość ścinania, 
w każdym przekroju przestrzeni wypełnionej płynem,  nawet podczas występo-
wania takiego poślizgu. 

W układzie stożek-płytka, ze względu na zmienność szerokości szczeliny po-
ślizg przy ściankach stożka i płytki zmienia warunki przepływu tak, że zarówno 
naprężenie styczne jak i szybkość ścinania zmienia się z odległością od osi. 
Bezpośredni pomiar tych wielkości nie jest więc możliwy. Panuje opinia, 
że uniemożliwia to zastosowanie takiego układu do płynów wykazujących po-
ślizg przy ściance. 

Istotą zaproponowanej metody jest wykorzystanie wyników pomiarów wy-
konanych w jednym układzie stożek-płytka, ale przy wielu różnych stopniach 
napełnienia szczeliny, czyli przy różnej średnicy przestrzeni wypełnionej badaną 
cieczą. Opracowano metodę obliczania naprężenia stycznego w dowolnej odle-
głości od osi, na podstawie znajomości zależności mierzonego przez reometr 
momentu obrotowego od promienia strefy wypełnionej płynem, przy stałej 
szybkości obrotowej stożka. 

Odpowiadającą temu naprężeniu szybkość ścinania w płynie poza strefą po-
ślizgu można wyznaczyć z układu dwóch równań, wiążących tę wielkość 
z szybkością poślizgu na ściance i z nieskorygowaną szybkością ścinania zmie-
rzoną przez reometr, obarczoną błędem wynikającym z poślizgu. Te dwa rów-
nania zapisuje się dla danych uzyskanych przy dwóch różnych prędkościach 
obrotowych stożka w takich dwóch różnych odległościach od osi, dla których 
naprężenie styczne ma jednakową wartość. Rozwiązanie tego układu daje war-
tość rzeczywistej szybkości ścinania przy danym naprężeniu, nie obciążonej 
efektem poślizgu. W połączeniu z naprężeniem stycznym, dla którego została 
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obliczona szybkość ścinania daje to jeden punkt na rzeczywistej krzywej płynię-
cia. Kolejne punkty wyznacza się dla następnych wartości naprężenia stycznego. 
 

A METHOD FOR CORRECTION OF THE WALL-ALIP 
EFFECT IN A CONE AND PLATE RHEOMETER 

 
During the flow of an investigated fluid in the measuring space of a rheometer 
the wall can give the fluid a preferred direction which can influence the behav-
iour of the fluid, particularly – can reduce its viscosity This effect is called the 
slip effect. It influences the results of the rheometrical measurements. 

The methods of correction of the wall effect are limited to the coaxial cylin-
ders – and capillary rheometers. In both these measuring geometries the flow 
conditions i.e. the shear stress and the shear rate, although influenced by the wall 
effect, are constant in each section of the space filled with the fluid. 

However, in the cone and plate measuring system, the situation is different. 
The width of the gap varies from the axis to the edge which changes the flow 
conditions and both shear stress and shear rate change along the radius. Direct 
measurements of these values is thus impossible. That is why the cone- plate 
system is claimed to be undistinguished for the fluids which exhibit the wall 
slip. 

The essence of the proposed method is to perform several series of measure-
ments using the same cone but different degree of filling the gap i.e. different 
diameter of the zone filled with the liquid. A method was elaborated to calculate 
the shear stress at any axial distance, basing on the dependence of the torque, 
measured by the rheometer, on the radius of the zone filled with the fluid, 
at a given angular speed of the cone. 

The undisturbed shear rate outside the slip zone may be calculated from 
the set of two equations which connect this value with the slip velocity on the 
wall and with the  shear rate measured by the rheometer, disturbed by the slip 
effect. Those two equations should be written for the data obtained at two differ-
ent angular speeds of the cone in two different axial distances at which the shear 
stress assumes the same value. The solution of this equation system gives us the 
real shear rate, not influenced by the slip effect, at the given shear stress. 
In connection with the shear stress for which the shear rate was calculated, one 
obtains one point on the flow curve. 
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POMIARY WŁA ŚCIWO ŚCI REOLOGICZNYCH CIECZY 

TIKSOTROPOWYCH 
 
W praktyce laboratoryjnej stosuje się szereg metod badania cieczy reologicznie 
niestabilnych (tiksotropowych i antytiksotropowych). Większość stosowanych me-
tod nie nadaje się jednak do jednoznacznego scharakteryzowania tego typu substan-
cji, bowiem uzyskiwane wyniki są zależne od sposobu wykonywania badań. 

Jedną z metod umożliwiających przewidywanie zachowania się cieczy tikso-
tropowych w zmiennych warunkach przepływu (przy zdefiniowanej historii 
przyszłej deformacji), jest model cieczy tiksotropowej zaproponowany przez 
Kembłowskiego i Peterę. Został on wyprowadzony przy założeniu braku granicy 
płynięcia oraz przy założeniu, że ciecz spełnia prawo potęgowe. Parametry tego 
modelu można oszacować w oparciu o badanie cieczy przeprowadzone metodą 
„natychmiastowych zmian szybkości ścinania”. Przeprowadzenie tego typu 
pomiarów jest utrudnione, ze względu na sposób pracy stosowanych powszech-
nie do badań reometrów rotacyjnych, których układy pomiarowe są obiektami 
o pewnej dynamice działania. W tej sytuacji analiza procesu dynamicznego, 
jakim jest badanie substancji o właściwościach zmiennych w czasie, nakłada się 
dynamika działania samego reometru. 

W celu przeprowadzenia badań, umożliwiających wykorzystanie modelu 
Kembłowskiego i Petery do opisu właściwości reologicznych cieczy reologicz-
nie niestabilnych, można zaproponować połączenie reometrów pracujących 
w dwóch różnych systemach. Do dającego się określić liczbowo opisu zniszcze-
nia struktury wewnętrznej cieczy można by było użyć reometru rotacyjnego, 
sprzężonego z reometrem kapilarnym. 

Praca odpowiednio oprzyrządowanego reometru rotacyjnego stwarzałaby 
możliwość rejestracji krzywej kinetycznej, a więc zmian wartości naprężenia 
stycznego w czasie. Po osiągnięciu równowagowej wartości naprężeń stycznych 
w cieczy znajdującej się w zbiorniku reometru rotacyjnego, pewna objętość 
cieczy byłaby jednocześnie przetłaczana przez kilka przymocowanych do dna 
zbiornika kapilar, różniących się średnicami. Pozwoliłoby to wyznaczyć warto-
ści naprężeń stycznych w cieczy przy różnych wartościach szybkości ścinania, 
w sytuacji, gdy ciecz znajduje się w określonym stanie zniszczenia jej struktury 
wewnętrznej, a więc możliwe by było również wykreślenie przebiegu „natych-
miastowej” krzywej płynięcia, uzyskanej w warunkach określonego zniszczenia 
struktury wewnętrznej, charakteryzowanej przez określoną wartość parametru 
strukturalnego κ. 
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Zmiany szybkości ścinania w układzie pomiarowym reometru rotacyjnego 
można kontynuować po każdorazowym osiągnięciu kolejnego punktu równo-
wagowej krzywej płynięcia i w każdym przypadku przeprowadzać dalsze ekspe-
rymenty kapilarne. Stwarza to możliwość uzyskania przebiegów krzywych kine-
tycznych przy różnych wartościach szybkości ścinania w sytuacji, gdy ciecz ma 
w określonym stopniu zniszczoną strukturę wewnętrzna, a także oszacować 
położenie „natychmiastowych” krzywych płynięcia dla różnych stanów znisz-
czenia struktury wewnętrznej cieczy. Można w ten sposób w pełni scharaktery-
zować zmiany, jakie zachodzą w zachowaniu się cieczy tiksotropowej w bada-
nym zakresie zmian zadanych parametrów i w oparciu o uzyskane wykresy 
przewidywać wartości parametrów reologicznych cieczy przy znanej historii 
deformacji. 
 

MEASUREMENTS OF RHEOLOGICAL PARAMETERS 
OF THIXOTROPIC LIQUIDS 

 
In engineering practice, a large number of methods for testing rheologically 
unstable liquids (thixotropic or rheopexing) are used. Most of the methods are 
not suitable, because they do not give the possibility to unambiguously charac-
terize the thixotropic substance, since obtained results depend on the method 
of testing. 

One of the methods enabling prediction of the behavior of thixotropic liquids 
under varying flow conditions (under defined history of future deformation) 
is the model proposed by Kembłowski and Petera. The parameters of this model 
can be estimated based on measurements carried out by "an immediate change 
of the shear rate" method. Such measurements do not always give good results, 
because the rotational rheometers measuring systems are objects of a specified 
dynamic performance. In this situation, the analysis of a dynamic process, which 
is the test of liquid with properties varying in time, is dependent on the dynamic 
parameters of the rheometer. 

To conduct the investigation, we propose the use of the Kembłowski and Pe-
tera model to describe the rheological properties of rheologically unstable liquids. 
For giving a quantified description of the destruction of internal structure of liquid 
we suggest the application of two-system rotational-capillary rheometer. 

This makes it possible to obtain kinetic curves for different values of shear 
rate in the case where the liquid has a certain degree of internal structure degra-
dation and to estimate the position of the "instantaneous" flow curves for differ-
ent states of the destruction of the internal structure of the liquid. In this way 
it is possible to fully characterize the changes occurring in thixotropic liquid 
behavior and based on the obtained graphs to predict the rheological parameters 
of liquids with a known history of deformation. 
 
Praca współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji nr DEC-2012/05/D/ST8/02389. 
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WŁA ŚCIWO ŚCI SENSORYCZNE I REOLOGICZNE JAKO 
KRYTERIA JAKO ŚCI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH  

 
W artykule przedstawiono wyniki badań reologicznych i analizy sensorycznej 
preparatów kosmetycznych firmy PODOPHARM Sp. z o. o. 

Celem pracy było ustalenie zależności ilościowych pomiędzy parametrami 
reologicznymi, tj. granicą płynięcia τ0, współczynnikiem konsystencji K modelu 
Herschela - Bulkleýa, lepkością pozorną η, a parametrami oceny sensorycznej 
(konsystencją) Ks i Rs (rozprowadzaniem na skórze), badanych kosmetyków 
w temperaturze rozprowadzania preparatu na skórze tj. 32°C. 

Analizę sensoryczną przeprowadził zespół sensoryczny, składający się 
z 12 osób (wybrani oceniający). Do oznaczeń wybrano takie cechy, jak: konsy-
stencja i rozprowadzanie preparatu na skórze. Testy, związane z doborem zespo-
łu sensorycznego, opracowano na podstawie literatury przedmiotu oraz norm 
z zakresu analizy sensorycznej. 

W kolejnym etapie wykonano badania reologiczne 32°C z wykorzystaniem 
reometru rotacyjnego HAAKE RS75 z czujnikiem typu stożek-płytka, o średni-
cy 60 mm i kącie nachylenia stożka 0,5°. 

Wykazano zależność pomiędzy wynikami badań reologicznych i sensorycz-
nych, co pozwoli zastąpić częściowo badania sensoryczne pomiarami reologicz-
nymi. 

Opracowano zależności ilościowe pomiędzy wynikami badań reologicznych, 
oznaczeń sensorycznych, wykonanych przez wybranych oceniających, na pod-
stawie obliczeń parametrów modelu reologicznego Herschela-Bulkleyʹa K, τ0, 
rozprowadzania na skórze Rs i konsystencji Ks badanych preparatów kosme-
tycznych. 
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RHEOMETRIC CHARACTERIZATION AND SENSORY 
ANALYSIS AS CRITERIA FOR QUALITY OF COSMETIC 

PRODUCTS 
 
The paper describes results of rheometric characterization and sensory analysis 
of cosmetic products manufactured by PODOPHARM Sp. z o.o.  

Aim of the paper For the tested cosmetics, quantitative relationship between 
rheometric parameters, i.e. yield point τ0, consistency coefficient K of the Her-
schel–Bulkley model, apparent viscosity η and parameters of sensory analysis: 
Ks (consistency) and Rs (spreading on the skin) were determined for the temper-
ature of spreading of preparation on the skin, i.e. 32°C. 

Methods Sensory analysis was performed by a team of 12 sensory analysts 
(selected evaluators). Consistency and spreading on the skin were some of the 
parameters to be analysed. Tests for the selection of sensory analysis team were 
developed on the basis of source literature and standards on sensory analysis. 

The next stage of examination encompassed rheometric characterisation car-
ried out in 32°C, using HAAKE RS75 with cone-and-plate arrangement, with 
diameter of 60 mm and plate inclination angle of 0.5°. 

Results of tests The tests demonstrated a relationship between results of rhe-
ometric characterizations and sensory analyses. Consequently, sensory analysis 
can be partially replaced by rheometric characterization.  

Quantitative relationships between results of rheometric characterizations 
and sensory analyses carried out by the selected evaluators were developed 
on the basis of calculated parameters K and τ0 of the Herschel–Bulkley model, 
spreading on the skin Rs, as well as consistency Ks, for the tested cosmetic 
products. 
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CZYNNIKI HEMOREOLOGICZNE W WYBRANYCH 

CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH 
 
W niniejszej pracy przedstawiono wartości parametrów hemoreologicznych 
w grupie pacjentów z dolegliwościami neurologicznymi. Badaniami łącznie 
objęto grupę 170 pacjentów. Pacjenci byli hospitalizowani z powodu ostrej fazy 
udaru mózgu (25 osób), odległego udaru mózgu (30 osób), niemych klinicznie 
ognisk niedokrwiennych mózgu (35 osób), zespołu bólowego kręgosłupa 
(20 osób), choroby Alzheimera (18 osób), otępienia naczyniopochodnego 
(17 osób) oraz choroby SM (5 osób). Badanie lepkości krwi pełnej oraz lepkości 
osocza przeprowadzono z wykorzystaniem oscylacyjno-rotacyjnego reometru 
Contraves LS40. Dla każdej próbki krwi wyznaczano hematokryt metodą stan-
dardową. Analizę własności agregacyjnych i deformacyjnych erytrocytów wy-
konano korzystając z reologicznego modelu Quemady. Na podstawie analizy 
wyników badań zaobserwowano podwyższoną lepkość osocza w grupie chorych 
w stosunku do grupy kontrolnej z wyjątkiem grupy chorych na otępienie naczy-
niopochodne., większą skłonność erytrocytów do deformacji w grupie chorych 
po odległym udarze mózgu i grupie z niemymi klinicznie ogniskami niedo-
krwienia mózgu. W grupie chorych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego zaob-
serwowano podwyższoną wartość lepkości krwi i wzrost zdolności erytrocytów 
do agregacji, podobnie jak w przypadku chorych na SM. Przeprowadzone bada-
nia i analiza otrzymanych wyników wskazują na ważną rolę czynnika naczy-
niowego w różnych chorobach układu nerwowego. 
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HEMORHEOLOGICAL FACTORS IN CHOSEN 
NEUROLOGICAL DISEASES 

 
In this study we present experimental values of hemorheological parameters 
in the group of patients with neurological diseases. The total number of 170 
persons was divided into several groups: patients in acute phase of cerebral 
stroke (25 patients), patients after cerebral stroke (30), patients with clinically 
silent foci of cerebral ischemia (35), patients with back pain (20), patients with 
Alzheimer disease (18), patients with vascular dementia (17), patients suffering 
from multiple sclerosis (5) and a control group (20). Blood and blood plasma 
viscosity measurements were performed by means of a rotary-oscillating rheom-
eter Contraves LS-40. For each sample the hematocrit value was measured using 
the standard method. Analysis of erythrocytes aggregability and deformability 
was performed with the use of rheological model of Quemada. On the basis 
of obtained results the following differences have been found among the studied 
groups: in all groups of patients except those suffering from vascular dementia 
plasma viscosity values were higher compared to the control group, higher 
erythrocytes deformability in the group of patients after stroke and with clinical-
ly silent foci of cerebral ischemia and increased erythrocytes aggregability in the 
group in acute phase of cerebral stroke and with multiple sclerosis. The results 
point to the role of a vascular factor in different diseases of the nervous system. 
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ANALIZA PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH ZACZYNÓW 

CEMENTOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE CEMENTU 
PORTLANDZKIEGO  

 
Celem przeprowadzonych badań było określenie parametrów reologicznych 
zaczynów cementowych oraz ich zmiany w zależności od wartości wskaźnika 
wodno-cementowego w/c oraz klasy wytrzymałościowej cementu. 

Badaniom poddano zaczyny powstałe na bazie cementów portlandzkich 
CEM I 32,5R, CEM I 42,5R i CEM I 52,5R, w szerokim zakresie koncentracji 
masowej, zobrazowanej wskaźnikiem wodno-cementowym w/c. Wskaźnik 
wodno-cementowy zmieniał się w przedziale 0,33-0,65. Badania wykonano przy 
użyciu wiskozymetru Viscotester VT550 z systemem pomiarowym MV2, 
oraz karbowanymi cylindrami, w celu uniknięcia wpływu zjawiska poślizgu. 
Pomiary wykonano przy stałej temperaturze otoczenia t=20°C. Metodyka po-
miaru wiskozymetrycznego obejmowała przygotowanie zaczynu do badań (mie-
szanie), a następnie pomiary reometryczne, obejmujące ścinanie wstępne, mają-
ce na celu zniszczenie struktury wewnętrznej i eliminację zjawiska tiksotropii 
oraz pomiar właściwy. Zastosowana metodyka pomiaru pozwala uznać zaczyn 
cementowy jako mieszaninę reostabilną. 

Uzyskane podczas badań wiskozymetrycznych pseudokrzywe płynięcia zo-
stały skorygowane do rzeczywistych krzywych płynięcia ze względu na niene-
wtonowski charakter zaczynu cementowego, zgodnie z metodyką podaną przez 
Kriegera, Elroda i Marona. Badane zaczyny cementowe zachowują się jak ciała 
plastyczno-lepkie z wyraźną granicą płynięcia τo. Do aproksymacji rzeczywi-
stych krzywych płynięcia zastosowano trójparametrowy uogólniony model Her-
schela-Bulkley’a. Wyznaczono podstawowe parametry reologiczne modelu 
w funkcji wskaźnika wodno-cementowego w/c oraz klasy wytrzymałości ce-
mentu portlandzkiego. Przebieg krzywych płynięcia badanych zaczynów cemen-
towych uzależniony jest od wytrzymałości normowej cementu, oraz koncentra-
cji masowej, zobrazowanej wskaźnikiem wodno-cementowym w/c. Próg płynię-
cia τo oraz współczynnik sztywności k maleją ze wzrostem wskaźnika wodno-
cementowego w/c. Natomiast liczba strukturalna n ma przebieg nieregularny, 
nie wykazując zadawalającej korelacji ze wskaźnikiem wodno-cementowym 
w/c. 
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ANALYSIS OF RHEOLOGICAL PARAMETERS OF PASTES 
MADE OF ORDINARY PORTLAND CEMENT  

 
The objective of the conducted research was to determine the rheological pa-
rameters of cement pastes and their changes depending on the value of the water 
to cement ratio w/c and the strength class of the cement. 

The analyses were conducted on pastes created with use of Portland cement 
CEM I 32.5R, CEM I 42.5R and CEM I 52.5R, within a wide range of mass 
concentration reflected in the water to cement ratio w/c. The water to cement 
ratio w/c changed within the range 0.33-0.65. Tests were conducted with use 
of Viscotester VT550 viscometer equipped with MV2 measurement system and 
corrugated cylinders in order to avoid the slippage phenomenon. Measurements 
were taken at constant temperature t=20°C. The methodology of viscometric 
measurements included preparation of paste for analysis (mixing), followed by 
rheometric measurements, including preliminary shearing, aimed at the destruc-
tion of internal structure and the elimination of thixotropy and actual measure-
ment. The applied measurement methodology allows to consider cement paste 
as a rheologically stable mixture. 

The pseudo-curves of flow obtained in the course of viscometric tests were 
then adjusted to actual curves of flow, due to the non-Newtonian nature of ce-
ment paste, according to the methodology presented by Krieger, Elrod and 
Maron. The analysed cement pastes behave like viscoplastic bodies, with a clear 
yield stress τo.. Actual curves of flow were approximated with use of the tri-

parametric, general Herschel-Bulkley model. Basic rheological parameters 
of the model were determined as a function of the water to cement ratio w/c and 
the strength class of the Portland cement. The course of actual curves of flow 
depends on the normative strength of the cement and mass concentration reflect-
ed in the water to cement ratio w/c. The yield stress τo and the consistency index 
k decrease along with the increase in the water to cement ratio w/c. On the other 
hand, the course of the flow behaviour index n is of an irregular nature and does 
not show satisfactory correlation with the water to cement ratio w/c. 
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WPŁYW STRUKTURY CHEMICZNEJ 

SUPERPLASTYFIKATORA POLIKARBOKSYLANOWEGO 
NA WŁA ŚCIWO ŚCI REOLOGICZNE ZACZYNÓW 

CEMENTOWYCH  
 
W pracy dokonano analizy skuteczności działania superplastyfikatorów polikar-
boksylanowych, pochodnych estrowych kwasu akrylowego i bezwodnika malei-
nowego po ich estryfikacji glikolami polioksyetylenowymi PEG o różnej masie 
molowej, w zaczynach cementowych. 

Strukturę chemiczną stosowanych superplastyfikatorów określono przy wy-
korzystaniu chromatografii żelowej (GPC) i spektrometrii absorpcyjnej w pod-
czerwieni (FTIR). Stwierdzono, że superplastyfikatory pochodne kwasu malei-
nowego charakteryzują się dużą masą molową i zbudowane są z polimaleino-
wych łańcuchów głównych oraz bardzo długich polioksyetylenowych łańcu-
chów bocznych. 

Wykazano, że superplastyfikatory akrylowe charakteryzują się mniejszą ma-
są molową, zbudowane są z poliakrylowych łańcuchów głównych oraz większej 
ilości krótszych polioksyetylenowych łańcuchów bocznych. 

Jako miarę skuteczności działania superplastyfikatorów przyjęto ich hydrofi-
lowość, określoną za pomocą współczynnika hydrofilowości wyrażonego sto-
sunkiem absorbancji pasma eterowego AET

1110 (STRCH2−O−CH2ET) hydrofilo-
wych grup oksyetylenowych do absorbancji pasma estrowego AES

1730-40. 
Na podstawie badań reologicznych zaczynów cementowych stwierdzono, 

że ze wzrostem hydrofilowości superplastyfikatorów akrylowego i maleinowego 
wzrasta skuteczność ich działania w zaczynach cementowych. Większa skutecz-
ność działania superplastyfikatora maleinowego w porównaniu do akrylowego 
związana jest z obecnością w superplastyfikatorze maleinowym większej ilości 
grup hydrofilowych, karboksylowych oraz polioksyetylenowych. Łańcuch 
główny tego superplastyfikatora adsorbując się na ziarnach cementu poprzez 
dużą ilość grup karboksylanowych -COO-, skutecznie zapobiega flokulacji zia-
ren cementu dzięki obecności bardzo długich hydrofilowych polioksyetyleno-
wych łańcuchów bocznych, co prowadzi do większego upłynnienia zaczynu. 

W przypadku superplastyfikatora akrylowego, bardzo mała ilość grup kar-
boksylanowych oraz krótsze łańcuchy boczne w usztywnionej drabinkowej 
strukturze tego superplastyfikatora wpływają na mniejszy zasięg jego działania 
w zaczynie cementowym. 

Należy podkreślić, że przyjęta w pracy hydrofilowość superplastyfikatora 
do oceny skuteczności działania w zaczynach cementowych jest parametrem, 
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który pozwala na lepsze przewidywanie jego efektywności działania w zaczy-
nach cementowych. Znajomość hydrofilowości superplastyfikatora może stano-
wić istotną pomoc przy wyborze rodzaju domieszki upłynniającej w technologii 
betonu i materiałów kompozytowych na bazie cementu. 

 
THE INFLUENCE OF THE CHEMICAL STRUCTURE 

POLYCARBOXYLIC SUPERPLASTICIZER 
ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF CEMENT PASTES  

 
The efficiency of polycarboxylic superplasticizers (derivatives of acrylic 
or maleic acids after esterification with polyoxyethylene glycols PEG of various 
molar mass) in cement pastes has been analyzed. 

The chemical structure of applied superplasticizers has been defined by Gel 
Permeation Chromatography (GPC) and the Fourrier Transformed Infrared 
Spectroscopy (FTIR). According to the experimental results the superplasticiz-
ers  - derivatives of maleic acid – display large molar mass and they are built 
from backbone polymaleic chains and very long side polyoxyethylene chains. 

It has been proved that acrylic superplasticizers display lower molar mass, 
they are built from backbone polyacrylic chains and bigger number of shorter 
side polyoxyethylene chains. The superplasticizers efficiency has been measured 
by their hydrophilicity defined as the absorbance ratio of the ether band AET

1110 
(STRCH2 – O – CH2ET) (referred to the hydrophilic oxyethylene groups) to the 
ester band AES

1730-40(STRC=OES) (referred to hydrophobic ester groups 
O=C – O – C) (with constant contents of aliphatic groups). 

On the basis of rheological tests of cement pastes it has been found that high-
er hydrophilicity of acrylic and maleic superplasticizers leads to the increase 
of their efficiency in the cement pastes. Higher efficiency of maleic superplasti-
cizer in comparison to acrylic one is connected with bigger number of hydro-
philic, carboxylic and polyoxyethylene groups in the maleic superplasticizer. 
The backbone chain absorption on cement grains by means of a big number 
of carboxylene groups -COO-, effectively prevents cement grains flocculation 
due to the presence of very long side polyoxyethylene chains, what leads 
to higher level of paste liquefaction.  

The acrylic superplasticizer contains very few -COO- groups and shorter side 
chains in stiffen ladder structure of this superplasticizer what influences its 
smaller scope of efficiency in cement paste. 

It should be emphasized that the superplasticizer hydrophilicity- introduced 
as a measure of efficiency – allows to predict better superplasticizer functioning 
in cement pastes. Knowledge of the superplasticizer hydrophilicity can help 
to choose a proper type of superplasticizer for the production of composite 
building materials based on cement. 
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ANALIZA WPŁYWU TEMPERATURY NA ZACHOWANIE 

REOLOGICZNE ŚWIEŻYCH ZACZYNÓW CEMENTOWYCH  
 
Wykonano badanie wpływu temperatury na reologiczne zachowanie świeżych 
zaczynów przygotowanych z cementu portlandzkiego CEM I 32,5. Badania 
przeprowadzono za pomocą wiskozymetru rotacyjnego współosiowego Haake 
VT500 wyposażonego w cylindry systemu MV 2P. Stosowano ścinanie wstępne 
z szybkościami ścinania 50, 100, 200, 300 s-1 kolejno przez 60 s dla każdej 
z szybkości. Po zakończeniu ścinania wstępnego przeprowadzano badanie 
krzywej płynięcia z liniowo zmienną prędkością deformacji w zakresie 
0÷300 s-1 w czasie 60 s, a następnie od 300÷0 s-1 również w czasie 60 s. Wyzna-
czono krzywe płynięcia zaczynów o w/c w zakresie 0,32÷0,52, w temperaturze 
3, 5, 10, 20, 28, 40°C. Określono zależność naprężeń ścinających od czasu dla 
szybkości ścinania 50 s-1 w czasie od 5 minut do 1 godziny. Stwierdzono, że 
wzrost temperatury powoduje zmniejszenie oporów ścinania dla każdej z bada-
nych koncentracji zaczynu. Stwierdzono, że zmiana temperatury wpływa wy-
raźnie na kształtowanie się właściwości reologicznych badanych zaczynów pod-
czas pierwszej godziny, licząc od ich przygotowania, przy ścinaniu ze stałą 
szybkością 50 s-1. 

Krzywe płynięcia zaczynów aproksymowano modelem Binghama. Przepro-
wadzono analizę parametrów modelu Binghama w zależności od koncentracji 
zaczynu i jego temperatury podczas badania. Stwierdzono, że zmiana temperatu-
ry w zakresie od +5 do +40 °C praktycznie nie wpływa na zmianę wartości gra-
nicy płynięcia τ0, z wyjątkiem zaczynu o w/c=0,32. Zaobserwowano, że nastę-
puje zmniejszanie się lepkości plastycznej wraz ze wzrostem temperatury, dla 
każdej z badanych koncentracji zaczynu. Efekt ten jest tym większy, im większa 
jest koncentracja zaczynu.  

Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań należy stwierdzić, że tem-
peratura wywiera znaczący wpływ na lepkość plastyczną badanych zaczynów 
cementowych. Wpływ zmian temperatury na wartości granicy płynięcia jest 
pomijalny w badanym zakresie temperatury i koncentracji zaczynu, z wyjątkiem 
zaczynu o w/c=0,32. 

Ze względu na warunki prowadzenia eksperymentu, w analizie wyników 
przeprowadzonych badań można było pominąć wpływ egzotermicznego charak-
teru reakcji hydratacji cementu. 
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EFFECT OF TEMPERATURE ON RHEOLOGICAL 
BEHAVIOUR OF FRESH PASTE MADE OF ORDINARY 

PORTLAND CEMENT CEM I 32,5 
 
The tests of temperature effect on rheological behavior of fresh cement pastes 
were performed on samples made of ordinary Portland cement CEM I 32,5. 
Experiments were made with the coaxial rotational viscometer Haake VT500 
equipped with the MV 2P measurement system. The samples of paste were pre-
sheared with the deformation velocity of 50, 100, 200, 300 s-1 in sequence by 60 
s for each velocity. Directly after the pre-shearing cycle ended, the flow curves 
of paste were determined. The deformation velocity during the first half of the 
cycle increased linearly from 0÷300 s-1 in 60 s and then decreased linearly to 
0 s-1 in 60 s. The flow curves were determined for paste of w/c=0,32; 0,34; 0,36; 
0,40; 0,46; 0,52 in temperature 3, 5, 10, 20, 28, 40 °C. The change of shear 
stress of paste in time was determined during 60 minutes of constant shearing 
for deformation velocity equal to 50 s-1.  

The flow curves were approximated with the Bingham model. The analysis 
of relationship between the parameters of the Bingham model and the concentra-
tion and the w/c ratio of tested paste was performed. It was found that change of 
temperature of paste ranged from +5 ÷ +40 °C only very slightly impacts the 
yields stress value τ0, except for paste of w/c=0,32. Effect of temperature on the 
plastic viscosity ηpl of paste can be observed for each concentration. The plastic 
viscosity decreases with temperature growth. This effect gets bigger with in-
creasing concentration of the tested paste.  

On basis of the results it can be stated that temperature significantly influ-
ences plastic viscosity of cement paste. However, the effect of temperature on 
the yield stress may be neglected for the tested range of temperature and concen-
tration of paste, except for w/c=0,32. 

The effect of exothermal character of the hydration of cement on measured 
values can be neglected, due to the arrangement of the experimental setup. 
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REOLOGIA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH 

MODYFIKOWANYCH WAPNEM I ETEREM CELULOZY 
A WYBRANE WŁA ŚCIWO ŚCI ZAPRAW TYNKARSKICH  

 
Dostosowanie właściwości suchych zapraw tynkarskich do wymagań współcze-
snego przemysłu budowlanego wiąże się z zastosowaniem różnego rodzaju do-
datków i polimerowych domieszek chemicznych. Jednymi z najczęściej stoso-
wanych domieszek są etery celulozy. Polimery te wykorzystuje się przede 
wszystkim jako środki reologiczne i zwiększające retencję wody. Dotychczas 
powszechnie wykorzystywano wapno jako składnik zaprawy poprawiający 
jej właściwości plastyczne. Obecnie coraz częściej stosuje się w tym celu do-
mieszki chemiczne na bazie polimerów. Ich dobór do konkretnego zastosowania 
wymaga jednak dużej wiedzy i praktyki ze względu na szeroki zakres modyfi-
kacji tych domieszek. 

W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów i zapraw cementowych 
modyfikowanych wapnem i eterem celulozy. Skład zapraw zróżnicowany był 
pod względem ilości cementu i wapna jako spoiwa oraz ilości i lepkości eteru 
celulozy. 

Badania zaczynów obejmowały wyznaczenie parametrów reologicznych -
 granicy płynięcia i lepkości plastycznej przy użyciu reometru Viskomat NT. 
Dla zapraw określono współczynnik zatrzymania wody, zbadano ich proces 
wiązania i twardnienia przy użyciu metody ultradźwiękowej. Pomiary reolo-
giczne zaczynów zostały porównane z właściwościami użytkowymi zapraw. 
Przedstawione w pracy wyniki badań pokazują jednoznaczny wpływ wapna 
i eteru celulozy na parametry reologiczne. Wartość współczynnika zatrzymania 
wody jest silnie związana z ilością i lepkością dodanego polimeru. Wapno 
i polimery wpływają na opóźnienie procesu wiązania. Praktyczna ocena zapraw 
tynkarskich stanowi istotne uzupełnienie pozostałych pomiarów. 

Właściwy dobór poszczególnych składników zaprawy wpływa w decydujący 
sposób na właściwości finalnego produktu, dlatego ważne jest kompleksowe 
zbadanie materiału. Dokonana w artykule ocena parametrów technicznych za-
czynów i zapraw może stanowić cenne źródło informacji dla wykonawców 
a także producentów chemii budowlanej. 
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THE RHEOLOGY OF CEMENT PASTES MODIFIED WITH 
LIME AND CELLULOSE ETHER IN COMPARISON WITH 

SELECTED PROPERTIES OF PLASTERING MORTARS  
 
Adjustment of dry plastering mortars properties to the requirements of modern 
construction industry involves the use of various types of polymeric additives 
and chemical admixtures. The most commonly used admixtures include 
cellulose ethers. These polymers are used as rheological means and water 
retention improvers. So far, lime was a commonly used additive that improved 
plastic properties of mortars. Nowadays, polymer-based chemical admixtures 
are increasingly being used. Their selection for a particular application, 
however, requires extensive knowledge and practice due to the wide extent 
of the modifications of these admixtures. 

The article presents the results of the investigation on pastes and cement 
mortars modified with lime and cellulose ether. The composition of mortars 
varied in the amount of cement and lime as a binder, as well as the amount and 
viscosity of the cellulose ether. 

Rheological measurements of pastes, including yield stress and plastic 
viscosity, were carried out using the rheometer Viskomat NT. For these mortars, 
water retention ratio was determined and their binding and hardening kinetics 
was tested by ultrasonic method. The results of rheological measurements were 
compared with the functional properties of mortars. The results submitted in this 
paper show a clear influence of lime and cellulose ether on the rheological 
parameters. The water retention ratio is strongly related with the amount and 
viscosity of the added polymer. Both lime and polymers affect the delay 
of binding kinetics. Practical evaluation of the plastering mortars is the essential 
complement of other measurements. 

The proper selection of the particular mortar components may have 
a decisive influence on the properties of the final product, therefore 
a comprehensive examination of the material is so important. The rating of the 
technical parameters of pastes and mortars, which is presented in the paper, can 
be a valuable source of information for contractors and construction chemicals 
producers. 



®

POLSKI KONGRES REOLOGII – OPOLE 2015  

Anna Kotwa 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 
Wydział Budownictwa i Architektury 
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa 
e-mail: a.ceglarska@tu.kielce.pl 

 
WPŁYW DODATKÓW MINERALNYCH NA WŁA ŚCIWO ŚCI 

REOLOGICZNE MIESZANKI BETONOWEJ 
 
W artykule omówiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczące wpływu dolomi-
towych pyłów mineralnych na właściwości reologiczne mieszanki betonowej. 
Dodatek pyłu mineralnego powoduje ogólne polepszenie badanych parametrów 
(nasiąkliwości, podciągania kapilarnego), poprzez uszczelnienie zaczynu ce-
mentowego. Pył mineralny użyty w badaniach laboratoryjnych jest materiałem 
odpadowym, powstałym w każdej kopalni kruszywa. Najczęściej pył wykorzy-
stywany jest w niewielkim stopniu do wykonywania podbudowy dróg. Pył za-
tem jest materiałem odpadowym, praktycznie bezużytecznym. Posiada taki sam 
skład mineralny jak kruszywo z którego pochodzi. Składowanie pyłów nie po-
woduje degradacji środowiska, chociaż nie są to odpady niebezpieczne. Samo 
zastąpienie części kruszywa pyłem mineralnym daje wiele zalet m.in. spadek 
ceny mieszanki betonowej, polepszenie parametrów stwardniałego betonu, uty-
lizację pyłu mineralnego, niskie koszty produkcji mieszanek betonowych z do-
datkiem pyłów mineralnych oraz aspekt ekologiczny. Właściwości reologiczne 
mieszanki betonowej budzą zainteresowanie ze względu na ich duży wpływ na 
właściwości stwardniałego betonu. Świeżą mieszankę betonową można rozpa-
trywać jako zawiesinę kruszywa w zaczynie cementowym. Właściwości betonu 
zależą więc od reologicznych właściwości zaczynu, a zależność ta jest tym 
większa, im więcej jest zaczynu w mieszance betonowej. Z badań wynika, że 
mączki kamienne jako dodatki do zaczynów cementowych w niczym nie ustępu-
ją np. mączce wapiennej. Wpływ ich działania na właściwości reologiczne zale-
ży w dużej mierze od składu ziarnowego i stopnia ich zmielenia. Przydatność 
odpadów mineralnych do zastosowania w technologii betonu wymaga potwier-
dzenia w badaniach laboratoryjnych uwzględniających wszystkie składniki be-
tonu, a zwłaszcza domieszki chemiczne i efektywność ich działania z dodatkami 
mineralnymi. Cechy reologiczne mieszanek betonowych z mączkami kamien-
nymi zależą od ilości i właściwości geometrycznych tych dodatków. Stosowanie 
dodatków wymusza konieczność ich uzdatniania przez proces suszenia, prze-
siewania i segregacji. Badano wpływ obecności mączek kamiennych na zmianę 
właściwości reologicznych mieszanki betonowej(gęstość, konsystencję, lepkość, 
granicę płynięcia) i parametrów stwardniałego betonu (wytrzymałość na ściska-
nie, nasiąkliwość, podciąganie kapilarne, przenikanie chlorków). 
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EFFECTS OF MINERAL ADDITIVES ON THE RHEOLOCAL 
PROPERTIES OF THE CONCRETE 

 
The article discusses the results of laboratory tests on the impact of dolomite 
mineral dust on the rheological properties of the concrete mix. The addition 
of mineral dust rise to an overall improvement in the studied parameters (ab-
sorption, capillary), by sealing the grout. Mineral dust used in the laboratory 
is waste material, resulting in each mine aggregate. Frequently dust is used 
to perform slightly roads foundation. The dust is therefore waste material practi-
cally unusable. It has the same mineral composition as the aggregate of origin. 
Storage dust does not degrade the environment, though they are not hazardous 
waste. Replacing part of the same aggregate mineral dust gives many ad-
vantages, among others, drop in the price of concrete mix, improving the param-
eters of hardened concrete, mineral dust disposal, low cost production of con-
crete mixtures containing mineral dust and ecological aspect. The rheological 
properties of the concrete mix are of interest because of their great influence 
on the properties of the hardened concrete. The fresh concrete mix can be seen 
as a slurry aggregate in the cement paste. Concrete properties therefore depend 
on the rheological properties of the slurry, and this correlation is greater, 
the more the grout in the concrete mix. Research shows that stone flour as addi-
tives for cement slurries in no way inferior to eg. Limestone flour. The impact of 
their actions on the rheological properties depend largely on the grain composi-
tion and the degree of grinding. The usefulness of mineral waste for use in con-
crete technology requires confirmation in laboratory studies reflecting all the 
ingredients of concrete, especially chemical additives and effectiveness of their 
activities with mineral additives. Rheological properties of concrete mixtures 
of flours stone depends on the amount and geometrical properties of these addi-
tives. The use of additives enforces the need for their treatment by the process 
of drying, screening and segregation. The effect of the presence of meal stone 
to change the rheological properties of fresh concrete (density, consistency, 
viscosity, yield point) and hardened concrete parameters (compressive strength, 
water absorption, capillarity, penetration of chlorides). 
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ANALIZA PRZEBIEGU KWASOWEJ KOAGULACJI 

KAZEINY WYWOŁANEJ HYDROLIZ Ą 
GLUKONO- δ-LAKTONU  

 
Preparaty białkowe w postaci mikrocząstek mogą znajdować zastosowanie jako 
stabilizatory tekstury w produktach spożywczych, substytuty tłuszczu lub nośni-
ki substancji bioaktywnych. Cząstki takie otrzymuje się w wyniku koagulacji 
białka prowadzone w kontrolowanych warunkach ścinania. Dobór właściwej 
techniki ścinania powinien być uzależniony od właściwości białka. Próby 
otrzymania mikrocząstek kazeinowych za pomocą ceramicznej membrany mi-
krofiltracyjnej metodą stosowaną w procesach emulgacji membranowej wykaza-
ły potrzebę poznania kinetyki kwasowej koagulacji kazeiny z roztworu kazei-
nianu sodowego (NaCas), wybranego jako materiał do otrzymania mikrocząstek. 
Celem pracy było dokonanie oceny przebiegu zmian lepkosprężystych właści-
wości próbek poddawanych koagulacji w reometrze. Zastosowano stopniowe 
obniżanie pH roztworów NaCas podczas hydrolizy glukono-δ-laktonu (GDL), 
stosowanego m.in. w przemyśle spożywczym do zakwaszania środowiska 
i przedłużania trwałości produktów. Koncentrację roztworów NaCas ustalano 
na trzech poziomach w przedziale 2,0 – 3,5 – 5,0 g/100 g roztworu. Krystaliczny 
GDL dodawano w ilości 0,22 – 0,36 – 0,50 g/g białka. Koagulację prowadzono 
w temperaturze 20 – 30 i 40 °C. Doświadczenia zrealizowano wg planu typu 23. 
Pomiary modułów G i G” prowadzono przy użyciu reometru rotacyjnego Haake 
Rheo Stress 1, stosując układ pomiarowy o współosiowych cylindrach ZN 34 
w warunkach testu oscylacyjnego prowadzonego przy naprężeniu τ = 0,1 Pa 
oraz częstotliwości f = 0,1 Hz. Równolegle z pomiarami reologicznymi monito-
rowano zmiany pH układu podczas koagulacji przebiegającej w warunkach 
statycznych. 

W każdym eksperymencie stwierdzono występowanie trzech faz przebiegu 
zmian modułów G i G”, tj. (i) fazy opóźnienia reakcji układu, podczas której 
następował tylko spadek pH do momentu rozpoczęcia koagulacji, następnie (ii) 
fazę charakteryzującą się gwałtownym wzrostem wartości G' i G" o kilka rzę-
dów wielkości podczas tworzenia się żelu oraz (iii) fazę stabilizacji modułu. 
Analiza szybkości koagulacji, wyrażona jako wzrost G' w funkcji obniżenia pH 
środowiska, wskazuje, że proces żelowania rozpoczyna się przy pH powyżej 
wartości 4,6 powszechnie uznawanej punkt izoelektryczny kazeiny w mleku. 
Statystyczna analiza wyników wykazała, że czas opóźnienia reakcji żelowania 
zależał istotnie od temperatury i koncentracji GDL. 
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ANALYSIS OF THE ACIDIC GELATION OF CASEIN 
AS THE RESULT OF THE GLUCONO-d-LACTONE 

HYDROLYSIS  
 

Protein microparticles can be used as texture stabilizers and fat replacements 
or delivery systems of bioactive compounds in food products. These particles 
are produced during controlled coagulation performed under shearing condi-
tions. The choice of proper shearing technique should depend on protein proper-
ties. The attempts to produce casein microparticles using ceramic microfiltration 
membrane in the way as in membrane emulsification processes, revealed 
the necessity to assess the kinetics of acidic coagulation of casein from sodium 
caseinate (NaCas) solution. The objective of this study was to evaluate 
the course of viscoelastic properties of the samples subjected to coagulation 
in the rheometer cell. The progressive pH decrease in NaCas solutions resulting 
from glucono-δ-lactone (GDL) hydrolysis has been applied. The concentration 
of the NaCas solutions was fixed at three levels of 2.0 – 3.5 – 5.0 g/100 g. Crys-
talline GDL was added in the amounts of 0.22 – 0.36 – 0.50 g/g protein. Coagu-
lation was performed at the temperatures of 20 – 30 and 40 °C. The combina-
tions of independent variables fulfilled experiments design type 23. The G and 
G” modules in the course of coagulations were measured using rotational rhe-
ometer Haake Rheo Stress 1 with coaxial cylinder system ZN 34 in the oscillato-
ry mode applying stress τ = 0,1 Pa and oscillation frequency f = 0,1 Hz. In paral-
lel with rheological measurements the pH changes in the system during static 
coagulation were monitored. 

It has been stated in each experiment that during GDL hydrolysis and casein 
coagulation three steps of changes in G and G” modules: i.e. (i) lag phase 
of system reaction, when pH decrease was observed only until gelling started, 
next (ii) followed step of steep increase in modules’ of a few magnitude orders, 
corresponding to gel formation and finally (iii) phase of modules stabilization. 
The course of coagulation rate variability, expressed as increase of G' as a func-
tion of pH decrease, indicated that casein gelling started at pH greater than 4.6 
usually assumed as an isoelectric point of casein in milk. Statistical analysis 
of the results obtained revealed significant effect of temperature and GDL con-
centration. 
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WPŁYW WŁA ŚCIWO ŚCI REOLOGICZNYCH EMULSJI 

NA ICH PRZEPŁYW PRZEZ MEDIA POROWATE  
 
Podczas przepływu substancji wielofazowych przez medium porowate często 
występuje sytuacja, w której poszczególne fazy mieszają się tworząc układy 
emulsyjne. Przepływ emulsji w mediach porowatych różni się od niezależnego 
przepływu poszczególnych faz, dlatego musi być osobno rozpatrywany. Wiedza 
dotycząca przepływu emulsji w mediach porowatych znajduje zastosowanie 
w wielu praktycznych aplikacjach. Zrozumienie zjawisk zachodzących podczas 
przepływu emulsji przez medium porowate ma niezmierne znaczenie przy opra-
cowaniu metod remediacji gleb z płynów organicznych, które dostały się do 
nich w skutek różnych wycieków, awarii oraz wypadków. Przepływ emulsji 
odgrywa także kluczową rolę w procesach wtórnego odzyskiwania ropy nafto-
wej. Stosowane wówczas metody wydobycia polegają na przemywaniu złóż 
wodnymi roztworami środków powierzchniowo czynnych. W wyniku tego, 
powstają układy emulsyjne olej – woda, które następnie przepływają przez me-
dium ziarniste. Zagadnienia transportu takich emulsji mają także duże znaczenie 
podczas opracowywania metod odzysku ropy naftowej z niekonwencjonalnych 
źródeł, jakimi są piaski roponośne i łupki bitumiczne. Na przepływ emulsji 
w mediach porowatych kluczowe znaczenie ma stężenie fazy wewnętrznej. Stę-
żenie fazy rozproszonej emulsji wywiera istotny wpływ na ich właściwości 
reologiczne. Szacuje się, że emulsje mające stężenie mniejsze niż 0,5 (lub 50%) 
wykazują newtonowskie zachowania, a te o wyższych stężeniach nienewtonow-
skie. Zjawiska te są związane z siłami przyciągania i odpychania pomiędzy 
kroplami, które mogą powodować tworzenie się agregatów fazy wewnętrznej 
przy niskich szybkościach ścinania. 

Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych przepływu emulsji 
przez medium porowate zaobserwowano nienewtonowskie zachowanie się 
emulsji w takich układach. Porównano przepływ emulsji o różnych stężeniach 
przy różnych natężeniach przepływu i określono w jakich warunkach można 
zaobserwować nienewtonowskie  zachowanie przepływu. Zaobserwowano także 
znaczną redukcję przepuszczalności medium porowatego podczas przepływu 
emulsji, spowodowaną zatrzymywaniem się kropli olejowych wewnątrz struktu-
ry. Powodowało to znaczne zmiany w stężeniu fazy wewnętrznej oraz rozkła-
dzie rozmiarów kropel olejowych wypływającej ze złoża cieczy. Opis ilościowy 
zaobserwowanych zjawisk pozwoli na precyzyjne modelowanie przepływu sub-
stancji wielofazowych w mediach porowatych. 
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EFFECT OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF EMULSIONS 
ON THEIR FLOW THROUGHT POROUS MEDIA  

 
During the flow of multiphase substance through the porous medium, a situation 
in which the individual phases are mixing to form an emulsion system, often 
occurs. Emulsion flow in porous media is different from the independent move-
ment of the individual phases, and must therefore be considered separately. 
The mechanisms, which appear there, need to be taken into account to describe 
the nature of such flows. Knowledge on the emulsion flow in porous media 
is used in many practical applications. Understanding the phenomena, which 
occur during the emulsion flow through porous medium, has immense im-
portance in developing methods for remediation of soils from organic fluids, 
which got into them as a result of various leaks, accidents and incidents. 
The flow of the emulsion also plays a crucial role in the secondary processes of 
oil recovery. Methods of extraction involve washing of the deposits with aque-
ous solutions of surfactants. As a result, the oil - water emulsion systems are 
formed, which then flows through the granular medium. Issues of transport of 
such emulsions are also important in the development of methods for recovery 
of oil from unconventional sources, which are oil sands and oil shalles.  

The concentration of the internal phase is essential for the emulsions flow 
in porous media and has a significant influence on their rheological properties. 
It is estimated that emulsions having a concentration less than 0.5 (or 50%) 
show a Newtonian behavior, and those with higher concentrations non-
Newtonian. These phenomena are related to the forces of attraction and repul-
sion between the droplets, which can cause formation of aggregates in the inter-
nal phase at low shear rates. 

On the basis of experimental studies of emulsion flow through the porous 
medium, non-Newtonian behavior of the emulsions in such systems has been 
observed. Emulsion flows at different concentrations and different flow rates 
were compared and the conditions under which non-Newtonian flow behavior 
can be observed were determined. There was also a significant reduction in the 
permeability of a porous medium during the flow of the emulsion, caused 
by stopping of the oil droplets within the structure. This resulted in substantial 
changes in the concentration of the internal phase and in the distribution of drop-
let sizes of oil in fluid flowing out of the bed. A quantified description of ob-
served phenomena will allow for precise modeling of multiphase flow through 
porous media. 
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WŁA ŚCIWO ŚCI REOLOGICZNE WARSTW 

POWIERZCHNIOWYCH CIECZY  
 
Reologia warstw powierzchniowych cieczy cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem, a nowoczesny i precyzyjny sprzęt umożliwia interesujące badania 
warstw na granicy faz gaz-ciecz oraz ciecz-ciecz. Znajomość właściwości reolo-
gicznych tych warstw jest istotna w wielu zastosowaniach technicznych, szcze-
gólnie w układach koloidalnych typu piana czy emulsja. W literaturze pojawiły 
się badania powierzchni międzyfazowej między innymi mieszanin surfaktantów, 
mieszanin surfaktantów i białek oraz mieszanin białek. Ponadto badania tego 
typu coraz częściej stosuje się podczas analizy/kontroli żywności czy napojów. 
Reologia międzyfazowa jest istotna, gdy mamy do czynienia z zawiesinami 
spożywczymi, ponieważ właściwości strukturalne i mechaniczne emulgatorów 
spożywczych na powierzchni międzyfazowej wpływają na wytwarzanie, stabil-
ność i konsystencję produktu. Bardzo często badaniom poddawane są piany 
w kawie czy piwie. Dodatkowo pomiary reologiczne na granicy faz są wykorzy-
stywane w badaniach technologii membranowej czy rozwoju nowych materia-
łów w celu zastąpienia substancji naturalnych (typu ślina, łzy). Międzyfazowe 
zachowanie przepływu takich systemów jest zależne od obecności środków 
powierzchniowo czynnych, białek, nierozpuszczalnych monowarstw czy lipi-
dów. Reologię międzyfazową ze względu na różnorodność odkształcenia 
warstw powierzchniowych dzielimy na ścinanie proste warstw powierzchnio-
wych oraz deformację dylatacyjną warstw powierzchniowych. W przypadku 
przedmiotowej pracy istotne znaczenie ma pierwszy rodzaj reologii warstw 
powierzchniowych. Badania wykonane zostały za pomocą techniki bezpośred-
niej przy użyciu reometru Physica MCR 501 firmy Anton Paar z podwójnym 
stożkiem. Badaniom poddane zostały rozpuszczone białka β-laktoglobuliny 
firmy SIGMA-ALDRICH. Zbadano zależności modułów G’ i G’’ w funkcji 
czasu (do 9 godzin) przy zadanej częstotliwości oscylacji 1 Hz i amplitudzie 
odkształcenia wynoszącej 0,1 %. W celu ustalenia zakresu lepkosprężystości 
liniowej przeprowadzono pomiary zmian modułów G’ i G’’ w funkcji amplitudy 
odkształcenia. Pomiary zmian modułów G’ i G” w funkcji prędkości kątowej 
przeprowadzone zostały przy wartości amplitudy odkształcenia wynoszącej 
0,1%. Uzyskano wyniki pomiarów świadczące o tym, że warstwy powierzch-
niowe cieczy posiadają charakter lepkosprężysty.  
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THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF THE SURFACE 
LAYERS OF THE LIQUID 

 
Rheology of the liquid surface layers is becoming more popular because modern 
and precise equipments allow to perform the interesting studies of gas-liquid and 
liquid-liquid layers at the interface. The knowledge of the rheological properties 
of these layers is relevant in a wide range of technical applications, especially 
in colloidal systems which comprise large interfaces, such as foams and emul-
sions. The previous literature data were performed for the solutions of mixtures 
of surfactants, mixtures of surfactants and proteins as well as mixtures of pro-
teins. Rheology of the liquid surface layers is very useful in the analysis/control 
of foods or beverages. Interfacial rheology is important for food dispersions 
since the structural and mechanical properties of food emulsifiers at fluid inter-
faces influence the production, stability and texture of the product. Very often 
the tests are subjected to foam formed in coffee or beer.  Additionally, rheologi-
cal measurements at the interface are used in the study of membrane technology 
and the development of new materials to replace natural substances (such 
as saliva and tears). The interfacial flow behavior of such systems is controlled 
by the presence of surfactants, proteins, insoluble monolayers and lipids. Inter-
facial rheology can be divided taking into account the shearing motion 
of the interface (shear rheology) and the compressional deformation (dilatational 
rheology). In the work presented the first type of rheology surface layers is more 
important. Tests were performed using the direct technique on the rheometer 
Physica MCR 501 (Anton Paar) equipped with bicone and solutions of protein  
β-lactoglobulin (Sigma-Aldrich). The relations of moduli G’ and G’’ on time 
(up to 9 hours) at a given oscillation frequency of 1 Hz and strain amplitude 
of 0.1%, have been studied. To determine the range of linear viscoelasticity 
the changes of the moduli G’ and G’’ were measured as a function of strain 
amplitude. Measurements of the changes of the moduli G’ and G’’ as a function 
of the angular speed with the strain amplitude of 0.1%, have been carried out. 
It has been shown that the surface layers of the liquids tested have viscoelastic 
character. 
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NOWE POLIMEROWE SUPERPLASTYFIKATORY 

DO MIESZANEK BETONOWYCH 
 
Chemiczne dodatki poprawiające użytkowe parametry jakościowe mieszanek 
betonowych znane są od wieli lat i ciągle modyfikowane. Do takich substancji 
modyfikujących należą superplastyfikatory, które dodawane do cementu w nie-
wielkich ilościach (poniżej 5%) pozwalają na znaczne upłynnienie mieszanki 
betonowej korzystnie poprawiając jej właściwości reologiczne, a w konsekwencji 
wytrzymałość i trwałość otrzymywanych betonów. W charakterze superpla-
styfikatorów stosowano już kilka generacji różnych substancji, z których najsku-
teczniejsze okazały się, wprowadzone do technologii betonu pod koniec XX wie-
ku, wysoce rozgałęzione, wielkocząsteczkowe polikarboksylany zawierające dlu-
gołańcuchowe, polioksyetylenowe łańcuchy boczne. Właściwości użytkowe su-
perplastyfikatorów tego typu w ogromnym stopniu zależą od struktury polimero-
wego dodatku. 

W ramach niniejszej pracy podjęto badania nad opracowaniem nowych po-
limerowych dodatków upłynniających do mieszanek betonowych oraz oceniono 
skuteczność ich działania na podstawie badań reologicznych zaczynów cemen-
towych z ich udziałem. Wykazano, że efektywność działania syntezowanych do-
mieszek zależy od ich budowy chemicznej. Polimery zawierające dłuższy łańcuch 
główny i większą liczbę bocznych łańcuchów polioksyetylenowych (POE) cha-
rakteryzują się większą skutecznością działania w porównaniu do polimerów 
z mniejszą liczbą rozgałęzień POE. Skuteczność działania polimerowej domieszki 
zawierającej większą liczbę łańcuchów bocznych w zaczynach z cementu port-
landzkiego rośnie wraz z ilością stosowanej domieszki (od 2 do 3% mas.), od-
wrotnie niż dla domieszki z mniejszą zawartością POE w makrocząsteczkach. 
Zastosowanie 3% mas. domieszki o większej skuteczności działania do zaczynu 
cementowego pozwoliło na utrzymanie upłynnienia zaczynu w czasie 60 minut. 
Potwierdziły to mniejsze wartości parametrów reologicznych zarówno granicy 
płynięcia jak i lepkości plastycznej, w porównaniu z wartościami tych parametrów 
uzyskanych dla zaczynów cementowych bez udziału dodatku polimerowego. 
Polimer zawierający mniejszą liczbę rozgałęzień POE w makrocząsteczkach, przy 
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zwiększonej do 3% mas. zawartości w zaczynie cementowym okazał się mniej 
skuteczny. W tym przypadku obserwowano znaczną utratę stopnia upłynnienia 
zaczynu, a tym samym wzrost granicy płynięcia i lepkości plastycznej. Wprowa-
dzenie do zaczynu cementowego mieszaniny obydwu polimerów, stosowanych 
w równych proporcjach, spowodowało zwiększenie skuteczności działania do-
mieszki w porównaniu do polimeru zawierającego mniej rozgałęzień. Opracowa-
ne dodatki polimerowe wymagają wprawdzie dalszych modyfikacji strukturalnych 
celem zwiększenia ich skuteczności działania w zaczynach cementowych, ale 
uzyskane już wyniki wskazują na potencjalne ich zastosowanie w charakterze 
skutecznych superplastyfikatorów do mieszanek betonowych. 

 
NEW POLYMERIC SUPERPLASTICIZERS 

FOR CONCRETE MIXTURES  
 
Chemical additives useful to improve the quality of the concrete mixtures are known 
for years and still modified. Examples of such modifying substances are superplasti-
cizers. When added to the cement in small amounts (less than 5%) superplasticizers 
lead to important fluidity of the concrete mixture thus improving its rheological 
properties and, consequently, strength and durability of obtained concretes. Several 
generations of divers substances were already applied as superplasticizers. The high-
ly branched polycarboxylates of high molecular weight, containing long polyoxyeth-
ylene side chains, appeared as the most effective. Such superplasticizers were intro-
duced into concrete technology towards the end of the XX century. The useful prop-
erties of the superplasticizers highly depend on the structure of the polymeric additive. 

The study deals with the development of novel polymer liquefying additives for 
concrete mixtures. Efficiency of these superplasticizers was assessed based on the 
rheological properties of cement pastes. Efficiency of the synthesized admixtures 
was proven to depend on their chemical structure. Polymers containing both longer 
backbone chain and more polyoxyethylene side chains (POE) are more efficient 
comparing with those of less branched POEs. Efficiency of such admixtures (con-
taining more side chains, called further POE-admixture) in the portland cement 
pastes increases with their concentration (within 2 till 3 wt%). This behavior is op-
posite to that found for less efficient superplasticizers (which contain less POE with-
in macromolecules). Application of 3 wt% of the efficient POE-admixture enabled 
cement paste fluidity for 60 minutes. Moreover, the rheological parameters, namely 
yield value and plastic viscosity, are lower comparing with cement pastes without 
superplasticizer addition. Polymer including less-branched POEs turned out to be 
less efficient in the cement paste: the fluidity degree was reduced significantly, thus 
the yield value and plastic viscosity increased. However, an equal mixture of the 
both polymers considered resulted in higher efficiency in cement paste when com-
paring with the less efficient admixture (of less branched side chains). Although the 
polymeric admixtures derived still require structural modifications to increase their 
efficiency, the results obtained so far show their potential use as effective superplas-
ticizers for concrete mixtures. 
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WPŁYW WŁA ŚCIWO ŚCI REOLOGICZNYCH FAZY 

CIEKŁEJ NA LEPKO ŚĆ ZAWIESINY 
 
O właściwościach reologicznych zawiesiny decyduje w głównej mierze udział 
objętości oraz parametry wchodzącej w jej skład fazy stałej. Jednak nie bez 
znaczenia są również właściwości reologiczne samej cieczy, gdyż to przecież 
do jej lepkości odnoszona jest chociażby lepkość całej substancji dwufazowej. 
Ciecz stanowiąca w zawiesinie ciągłe środowisko rozpraszające może charakte-
ryzować się właściwościami płynu niutonowskiego lub nieniutonowskiego. 
Zdecydowanie lepiej poznane i opisane w literaturze przedmiotu są właściwości 
(zwłaszcza lepkość) zawiesin tworzonych z udziałem cieczy niutonowskich. 
Z dostępnych informacji wynika, że substancje takie zachowują charakter reolo-
giczny fazy ciekłej lub też stają się płynami nieniutonowskimi; najczęściej roz-
rzedzanymi ścinaniem lub z granicą płynięcia. Brak jest z kolei jasnych donie-
sień odnośnie tego, jaki wpływ na właściwości zawiesiny ma charakter reolo-
giczny samej fazy ciekłej i jaki wpływ na potencjalną zmianę tego charakteru 
ma udział i parametry rozproszonej w cieczy nieniutonowskiej fazy stałej. Od-
powiedzi na te pytania są istotne np. w przetwórstwie tworzyw sztucznych, 
gdzie na etapie przetwarzania stopionych polimerów wprowadzane są do nich 
dodatkowe substancje stałe. Zmieniają one parametry użytkowe gotowego wy-
robu, np. folia polietylenowa ulegająca biodegradacji. 

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących oceny 
właściwości reologicznych zawiesin tworzonych z udziałem cieczy niutonow-
skich i nieniutonowskich. Jako ciecze o stałej lepkości wykorzystano izopropa-
nol i dwa gatunki oleju maszynowego, natomiast ciecze nieniutonowskie stano-
wiły wodne roztwory Rokrysolu WF-1 o różnym stężeniu i typowo pseudopla-
stycznym charakterze. W zawiesinach przygotowanych dla potrzeb eksperymen-
tów, jako fazę stałą wykorzystano węgiel, zendrę oraz łupiny orzechów ziem-
nych. Każdy z tych materiałów zmielono i przesiano, uzyskując wykorzystaną 
do badań frakcję od 63 do 125 µm. Odpowiednio spreparowane próbki zawiesin 
zawierały od 5 do 25% obj. fazy stałej. Ich właściwości reologiczne ustalano 
w układzie pomiarowym dwóch cylindrów współosiowych, wykorzystując reo-
metr rotacyjny Rheotest 2. Pomiary prowadzono w temperaturze otoczenia. 
Otrzymane wyniki pozwoliły zbudować krzywe płynięcia, które opisano sto-
sownymi modelami reologicznymi. Analiza postaci tych modeli oraz ich wza-
jemne porównanie dały podstawę do jakościowej i ilościowej oceny wpływu 
właściwości reologicznych fazy ciekłej na lepkość przebadanych zawiesin. 
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.INFLUENCE OF THE RHEOLOGICAL PROPERTIES 
OF THE SOLID PHASE ON THE VISCOSITY 

OF SUSPENSIONS 
 
The rheological properties of a suspension are decided predominantly by the 
volume fraction and parameters of the solid phase. However, rheological proper-
ties of the solid phase itself also play some role since the viscosity of the two-
phase mixture is related to the viscosity of the solid phase. The liquid which 
forms the continuous diffusing environment can be characterized both in terms 
of a Newtonian and non-Newtonian fluid. Literature contains definitely more 
reports from research into the properties of suspensions formed by the Newtoni-
an fluids. The available information indicates that such substances either pre-
serve the rheological properties of the liquid phase or transform into non-
Newtonian fluids; most they are shear thinned fluids or have a specific yield 
stress. On the other hand, there is a lack of clear references to the issue how 
rheological properties of the liquid phase affect the properties of the suspension 
and the scope of the effect of the fraction and parameters of the non-Newtonian 
solid phase diffused in the liquid phase on the potential variations of the proper-
ties of a mixture. The answers to such questions are important e.g. in plastics 
processing. In this industry, additions in a solid form are added at the phase 
of the processing of molten polymers. These substances alter the performance 
characteristics of the ready product, such as in biodegradable polyethylene film. 

This paper reports the results of experimental results regarding the assess-
ment of rheological properties of suspensions formed from Newtonian and non-
Newtonian fluids. Isopropanol and two grades of machine oil were applied 
as liquids with a constant viscosity, while water solutions of Rokrysol WF-1 
with various concentrations and ideal pseudo-plastic properties were used as the 
non-Newtonian fluids. The solid phase used for the purposes of the experiment 
included coal, scale and earthnut shells in the suspension. Each of the materials 
was ground and passed through a sieve, thus fractions with a diameter from 
63 to 125 µm were gained for use in the research. The samples containing the 
suspensions contained from 5 to 25% of the solid phase by volume. The rheo-
logical properties of the suspensions were determined in a measurement system 
containing two co-axial cylinders with the use of a Rheotest 2 rotational rheome-
ter. The measurements were made at room temperature. The results were the 
basis for development of flow curves, whose courses were described with appli-
cation of rheological models. The analysis of these model and their comparison 
offered a basis for qualitative and quantitative assessment of the effect of the 
rheological properties of the solid phase on the viscosity of the examined sus-
pensions. 
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OPORY RUCHU CIECZY NIENIUTONOWSKIEJ 

W PRZEWODZIE ELASTYCZNYM 
 

W procesach przemysłowych coraz częściej wskazuje się na możliwość i celo-
wość stosowania przewodów z tworzyw sztucznych. Odbiorcą takich rozwiązań 
jest przede wszystkim przemysł urządzeń medycznych, motoryzacja oraz prze-
mysł wytwarzający instalacje dla przetwórstwa spożywczego. 

Zważywszy na fakt, że w praktyce oprócz cieczy niutonowskich występują 
również złożone ciekłe układy nieniutonowskie, zagadnienia związane z ich 
przepływem są istotnym elementem wymagającym ciągłych badań. Kompilacja 
nienewtonowskich zachowań cieczy z elastycznością ścian przewodów transpor-
towych, utrudnia znacznie opis teoretyczny zjawiska przepływu, ponieważ wy-
maga uwzględnienia zmiany średnicy przewodu podczas przepływu. Stosowne 
informacje w tym zakresie można uzyskać na drodze odpowiedniego ekspery-
mentu. Zmiana średnicy rury powoduje zmianę prędkości przepływu substancji, 
a tym samym szybkości jej ścinania i lepkości. 

Celem badań było określenie oporów przepływu cieczy nieniutonowskiej 
rozrzedzanej ścinaniem w przewodzie o elastycznej ściance.  

Jako ciecze wykorzystano wodne roztwory niejonowego poliakryloamidu 
(Rokrysol WF1) o typowo pseudoplastycznym charakterze. Stanowisko do ba-
dań zostało wyposażone w wymienny układ pozwalający na badanie przepływu 
w przewodach o różnej średnicy wewnętrznej, czujniki ciśnienia, strumienia 
i temperatury płynącej substancji, w zbiornik magazynowy z układem zasilania 
sprężonym powietrzem wymuszającym jej przepływ oraz specjalistyczne opro-
gramowanie pomiarowe. 

Analiza wyników badań dotyczyła właściwości reologicznych wykorzysta-
nych roztworów polimeru oraz zmian ich oporów przepływu w przewodzie 
elastycznym, w zależności od ciśnienia zasilania i strumienia cieczy. Okazało 
się, że w porównaniu do oporów przepływu w przewodzie sztywnym, o takiej 
samej średnicy jak nieobciążony ciśnieniem wewnętrznym przewód elastyczny, 
wartość oporów była mniejsza. Efekt ten obserwowano pomimo tego, że roz-
twory Rokrysolu WF1 wykazywały właściwości cieczy rozrzedzanej ścinaniem. 
Zatem wzrost średnicy przewodu i związany z tym spadek prędkości powinny 
wpłynąć na wzrost ich lepkości. Wyniki badań pokazały jednak, że zmiana sa-
mej średnicy przewodu ma większy wpływ na opory przepływu niż związane 
z tym zmniejszenie prędkości, a tym samym wzrost lepkości płynącej cieczy. 
Wpływ ten jest jednak inny niż w przypadku przepływu cieczy niutonowskiej. 
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PRESSURE DROP OF NON-NEWTONIAN FLUID 
IN FLEXIBLE PIPE 

 
In industrial process more and more often it is point to the possibility and desir-
ability of the use of plastic pipes. This solution can be used especially in medical 
device, automotive, manufacturing and food process industry.  

In view of the fact that in practice beyond the Newtonian fluids also occur 
non-Newtonian fluids, issues relating to them flow are an important element 
which require continuous research. Compilation of non-Newtonian fluids behav-
ior and flexibility of transport pipes makes difficult to theoretical describe the 
phenomena of flow because of changes in the diameter of tube during flow. 
Appropriate information in this field can be get in experiments. Changing the 
diameter of pipe causes a changes in flow velocity of the substance and there-
fore change of shear rate and viscosity. 

The aim of the study was to determine the pressure drop of shear thinning 
non-Newtonian fluid flow in flexible pipe. 

As the fluid it was taken a non-ionic polyacrylamide aqueous solutions 
(Rokrystol WF1) with typical pseudo plastic character. The test site is made by 
replaceable system which allows to study the flow in the pipes of different inter-
nal diameter, pressure, flow and temperature sensors, storage tank with com-
pressed air supply system to forcing flow and specialist measurement software. 

Analysis of the results concerned the rheological properties of used polymer 
solutions and changes of pressure drop in flexible pipe, depended of the supply 
pressure and liquid flow. It turned out that pressure drop of fluid in flexible pipe 
was lower in comparison of pressure drop in rigid pipe. The effect was observed 
despite the fact that the Rokrysol WF1 solutions exhibit properties of shear thin-
ning fluid. The increase of the pipe diameter and the ensuring decrease of the 
velocity result in an increase in their viscosity. However, studies have shown 
that changing of the pipe diameter has a greater impact on pressure drop than the 
associated with that reduction of velocity and hence increase the viscosity 
of fluid. This effect is different from that of the flow of Newtonian fluids. 
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WPŁYW DODATKU CZ ĄSTEK STAŁYCH 

NA CHARAKTERYSTYKI PŁYNI ĘCIA JOGURTU 
NATURALNEGO 

 
Produkty spożywcze ze względu na swoją skomplikowaną budowę wykazują 
złożone właściwości reologiczne. Bardzo często posiadają one cechy lepkie 
charakterystyczne dla cieczy, jak również cechy sprężyste charakterystyczne dla 
ciał stałych. Jogurt jest układem polidyspersyjnym wykazującym zdolność do 
tworzenia struktury, posiada on bardzo złożone nienewtonowskie właściwości 
reologiczne, które zazwyczaj wyznaczane są doświadczalnie za pomocą różnych 
technik pomiarowych. 

Celem pracy była ocena wpływu dodatku cząstek stałych na właściwości reo-
logiczne jogurtu naturalnego. Materiał do badań stanowił jogurt naturalny firmy 
Zott zawierający dodatek cząstek stałych w postaci sześciennych kostek jabłek 
o wymiarach 5×5×5 mm, których dodatek do masy badanej próby jogurtu wyno-
sił: 20±0.1g; 40±0.1g; 60±0.1g, co stanowiło odpowiednio: 5.1 %, 10.3 %, 
15.4 % udziału procentowego w masie jogurtu naturalnego. Doświadczalne 
krzywe płynięcia jogurtu zawierającego cząstki stałe dla rosnących szybkości 
ścinania γ&  w zakresie od 0.5 do 100 s-1 wyznaczono za pomocą reometru rota-
cyjnego RheolabQC, stosując końcówkę zanurzeniową BM08/QC, zaś charakte-
rystyki reologiczne jogurtu naturalnego wykonano stosując zestaw cylindrów 
koncentrycznych CC27 w zakresie szybkości ścinania od 0.5 do100s-1 i od 100 
do 0.5 s-1, prowadząc pomiary w temperaturze 20±0.2°C. Przebiegi krzywych 
płynięcia dla każdej serii danych ( )γσ &f=  przybliżono modelami reologiczny-
mi: Cassona, Herschela – Bulkleya. 

Stwierdzono, że badane jogurty charakteryzowały się złożonymi właściwo-
ściami reologicznymi typowymi dla cieczy tiksotropowych, ponieważ w wyniku 
poddawania próbek ścinaniu przy kolejno rosnących, a następnie malejących 
szybkościach ścinania tworzyła się pętla histerezy świadcząca o braku stabilno-
ści reologicznej jogurtów. Dodatek cząstek stałych w każdym badanym przy-
padku prowadził do istotnych zmian w konsystencji badanego materiału, nastę-
pował wzrost wartości współczynnika konsystencji, lepkości pozornej oraz gra-
nicy płynięcia, przy nieznacznym spadku wskaźników płynięcia, co prowadziło 
do większej stabilności reologicznej jogurtów zawierających cząstki stałe. Uzy-
skane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że aby poprawnie wyznaczyć zmiany 
właściwości reologicznych produktów spożywczych zawierających cząstki stałe, 
należy stosować nowoczesne techniki pomiarowe polegające na wykorzystaniu 
elementu pomiarowego w postaci przystawki zanurzeniowej BM08/QC. 
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EFFECT OF ADDITION OF SOLID PARTICULATES ON THE 

FLOW CHARACTERISTICS OF NATURAL YOGHURT 
 

Food products due to their complex structure exhibit complex rheological prop-
erties. Very often they have adhesive properties characteristic of liquid as well 
as elastic properties characteristic of solids. Yogurt is a polydisperse system 
demonstrating the ability to form structure, it has very complex non-Newtonian 
rheological properties, which typically are experimentally selected using a varie-
ty of measurement techniques. 

The aim of the study was to evaluate the effect of addition of solid particles 
on the rheological properties of natural yoghurt. Material for the study was the 
company Zott natural yoghurt with added particulate matter in the form of cube-
sized apples 5×5×5 mm, the addition of which to the yogurt sample was 
20±0.1g; 40±0.1g; 60±0.1g, representing respectively 5.1%, 10.3%, 15.4% per-
centage by weight of yoghurt. Experimental flow curves of yogurt containing 
solid particles for increasing shear rate of 0.5 to 100 s-1 was determined using 
a rotational rheometer RheolabQC equipped in the ball measuring system 
BM08/QC, whereas rheological characteristics of natural yoghurt was per-
formed using a set of concentric cylinders CC27 in the range of shear rates from 
0.5 to 100s-1 and 100 to 0.5s-1, leading measurements at 20±0.2°C. Flow curves 
for each data series ( )γσ &f=  were described by rheological models: Casson, 
Herschel-Bulkleya. 

It was found that the yoghurts tested were characterized by complex rheolog-
ical properties typical for thixotropic liquids as a result of subjecting the samples 
to shearing by sequentially increasing and decreasing shear speed there was 
formed a hysteresis loop demonstrating a lack of rheological stability of the 
yoghurts. The addition of solid particles in each tested sample led to significant 
changes in the consistency of the tested material, there appeared an increase 
of the coefficient of consistency, apparent viscosity and yield stress, with 
a slight decline in the flow, leading to a greater rheological stability of the yo-
ghurt containing particles. The results obtained lead to the conclusion that in 
order to properly determine the changes in rheological properties of food prod-
ucts containing solid particles, it is advisable to use modern measurement tech-
niques involving the use of the measuring element in the form of the ball meas-
uring system BM08/QC. 
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ZASTOSOWANIE UŁAMKOWEGO MODELU 

REOLOGICZNEGO KELVINA-VOIGTA W BADANIACH 
NAD ZDROWĄ  ŻYWNOŚCIĄ 

 
Kuzu to roślina jadalna pochodząca z rejonów południowowschodniej Azji, 
która od wieków stanowi ważny składnik medycyny naturalnej. Skrobia znajdu-
jąca się w korzeniu kuzu, budzi obecnie zainteresowanie placówek badawczych 
na całym świecie: jest skuteczna w walce z uzależnieniami, pomaga w odchu-
dzaniu i detoksykacji organizmu, stanowi bogate źródło minerałów, nie zawiera 
glutenu ani laktozy oraz działa przeciwnowotworowo. W literaturze przedmiotu 
brakuje kompleksowych informacji o strukturze i właściwościach lepkosprężys-
tych kleików, czyli koloidalnych roztworów skrobi kuzu. Biopolimery tego typu 
charakteryzują się znaczną wrażliwością na czynniki fizyczne i chemiczne, dla-
tego też dokładne zbadanie ich właściwości reologicznych wymaga zastosowa-
nia nieinwazyjnych metod pomiarowych, takich jak testy oscylacyjne. Szcze-
gólnie użyteczne do analizy uzyskanych danych doświadczalnych są ułamkowe 
modele reologiczne. Zaletą tego typu podejścia jest możliwość opisania zacho-
wań dynamicznych badanego medium za pomocą pojedynczego równania, które 
zawiera pewną liczbę parametrów będących stałymi określającymi właściwości 
reologiczne materiału. Celem pracy było zaproponowanie własnego ułamkowe-
go modelu reologicznego do kompleksowego scharakteryzowania właściwości 
lepkosprężystych kleików skrobiowych z japońskiego kuzu białego. Materiał do 
badań stanowiły 3% zawiesiny skrobi kuzu kleikowane w 85°C. W celu scha-
rakteryzowania właściwości reologicznych biopolimeru przeprowadzono testy 
dynamiczne oraz testy pełzania medium. Do opisu uzyskanych danych doświad-
czalnych w postaci modułów zachowawczego G’ i stratności G’’  w funkcji czę-
stotliwości oscylacji ω zaproponowano 7-parametrowy model reologiczny będą-
cy modyfikacją ułamkowego modelu Kelvina-Voigta z dwoma wbudowanymi 
elementami typu springpot. Model ten w pełni charakteryzował powolne i szyb-
kie procesy dyssypacyjne w całym obszarze lepkosprężystego plateau. Wyzna-
czone parametry modelu były jednocześnie stałymi materiałowymi umożliwia-
jącymi kompleksową ocenę struktury i właściwości reologicznych badanego 
medium w zależności od warunków prowadzenia procesu kleikowania. Jest to 
szczególnie ważne w inżynierii materiałowej, przy projektowaniu cech funkcjo-
nalnych i użytkowych produktów (spożywczych, farmaceutycznych, kosme-
tycznych itp.). 
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APPLICATION OF THE FRACTIONAL RHEOLOGICAL 
KELVIN-VOIGT MODEL IN RESEARCH ON HEALTHY 

FOOD 
 

Kuzu is an edible plant from Southeast Asia, which has been, for centuries, 
an important component of natural medicine. Starch located in kuzu root evokes 
strong interest of research institutions around the world: kuzu is effective 
in a fight against addictions, helps in weight loss and body detoxification, 
is a rich source of minerals, does not contain gluten or lactose and prevents can-
cer. In the literature, there is lack of comprehensive information about the struc-
ture and viscoelastic properties of pastes – colloidal solutions of kuzu starch. 
Biopolymers of this type are characterized by significant sensitivity to physical 
and chemical factors, which is why careful examination of the rheological prop-
erties requires the use of non-invasive measuring methods such as oscillatory 
tests. Particularly useful for the analysis of obtained experimental data are frac-
tional rheological models. The advantage of this approach is the ability to de-
scribe dynamic behavior of the studied medium by means of single equation that 
includes a number of parameters determining rheological properties of the mate-
rial. The aim of this study was to propose a new fractional rheological model for 
a comprehensive characterization of viscoelastic properties of starch pastes ob-
tained from white Japanese kuzu. The studied material consisted of 3% kuzu 
starch suspensions which were pasted at 85°C. In order to characterize the rheo-
logical properties of biopolymer, the dynamic and creep tests were conducted. 
To describe the obtained experimental data in the form of storage modulus G’ 
and loss modulus G’’  as a function of oscillation frequency ω, a new  
7-parameter rheological model – which was a modification of the fractional 
Kelvin-Voigt model with two springpot elements – was proposed. This model 
fully characterized slow and rapid dissipative processes in the entire area of the 
viscoelastic plateau. Determined parameters of the model were material con-
stants allowing for a comprehensive assessment of structure and rheological 
properties of the studied medium. It is particularly important in materials engi-
neering in the design of utility and functional characteristics of products (food, 
pharmaceutical, cosmetic etc.). 
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WPŁYW SUPERPLASTYFIKATORA I DOMIESZKI 
ZWI ĘKSZAJĄCEJ LEPKOŚĆ NA WŁA ŚCIWO ŚCI 
REOLOGICZNE ZACZYNÓW CEMENTOWYCH  

 
W pracy przedstawiono badania wpływu superplastyfikatora (SP) oraz domiesz-
ki zwiększającej lepkość (DZL), łącznie i oddzielnie, na właściwości reologicz-
ne zaczynów cementowych z uwzględnieniem stopnia rozdrobnienia cementu 
oraz dodatku mineralnego. Badaniom poddano zaczyny cementowe z dodatkiem 
metakaolinu o różnym stopniu rozdrobnienia w ilości 20% w stosunku do masy 
cementu. 

Wykazano wzrost parametrów reologicznych (granicy płynięcia, lepkości 
plastycznej) zaczynów cementowych zawierających DZL ze wzrostem stopnia 
rozdrobnienia metakaolinu, a więc ze wzrostem udziału cząstek drobnych. Na-
tomiast w obecności SP obserwowano zjawisko odwrotne. W tym przypadku 
zaczyny wykazują właściwości płynu newtonowskiego oraz mniejszą lepkość 
przy większej zawartości cząstek drobnych w cemencie. 

Ponadto w zaczynach cementowych zawierających DZL stwierdzono 
zmniejszenie się parametrów reologicznych w czasie, podczas gdy w zaczynach 
zawierających SP obserwowano wzrost lepkości plastycznej. Powyższe wyja-
śniono mechanizmem działania domieszki DZL oraz wpływem hydratacji ce-
mentu. 

Analiza wyników badań reologicznych zaczynów w obecności domieszek, 
SP i DZL łącznie wykazała, że obserwowane właściwości reologiczne są wyni-
kiem oddziaływania obu domieszek. Stwierdzono nieznacznie większy stopień 
upłynnienia (mniejszą lepkość) zaczynów zawierających metakaolin o więk-
szym stopniu rozdrobnienia oraz utrzymywanie się upłynnienia mniej więcej na 
tym samym poziomie w czasie do 70 minut (wartości lepkości plastycznej są 
w przybliżeniu takie same). 
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THE INFLUENCE OF SUPERPLASTICIZER 
AND ANTI-WASHOUT ADMIXTURE ON RHEOLOGICAL 

PROPERTIES OF CEMENT PASTES 
 
This work presents investigation of influence of superplasticizer (SP) and anti-
washout admixture (AWA), together and separately, on rheological properties 
of cement pastes, taking into account variable fineness of cement and mineral 
additive. Cement pastes containing metakaolin of variable fineness in amount 
of 20% of cement mass were investigated. 

The growth of rheological parameters (yield value and plastic viscosity) 
of cement pastes containing AWA with higher fineness of metakaolin was ob-
served. Quite different rheological properties of cement pastes were found in the 
presence of SP. In this case, cement pastes behave as Newtonian fluid and show 
lower plastic viscosity with higher content of fine particles.  

In addition, the research of cement pastes containing AWA shows that the 
values of rheological parameters become lower and lower with time, while 
in case of cement pastes with SP the increase of plastic viscosity was observed. 
The above described results were explained by the mechanism of AWA action 
and the influence of cement hydration process. 

The analysis of the results relating to cement pastes in the presence of SP and 
AWA seems to point out that the rheological behavior is the function of the 
effect of both admixtures. A slightly higher flowability (lower viscosity) was 
found for the paste with finer metakaolin and it remained on the same level up to 
70 min (the plastic viscosity is approximately the same). 
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TIKSOTROPIA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH 
- WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW  

 
Badania tiksotropii zaczynów cementowych przeprowadzono dla trzech róż-
nych cementów (CEM I 42.5 R, CEM II/B-S 42.5 R, CEM II/B-M (V-LL) 
32.5 R). Parametry reologiczne (granicę płynięcia i lepkość plastyczną) wyzna-
czono za pomocą modelu Binghama. Określono wpływ rodzaju cementu, czasu 
hydratacji, obecności superplastyfikatora i temperatury na występowanie zjawi-
ska tiksotropii w badanych zaczynach cementowych. Zjawisko to analizowano 
poprzez pomiar pola pętli histerezy krzywych płynięcia metodą całkowania 
numerycznego. 

Wartości wyznaczonych parametrów reologicznych zaczynów cementowych 
bez zawartości superplastyfikatora (granica płynięcia i lepkość plastyczna) 
wzrastają z upływem czasu (do 1 godziny) oraz ze wzrostem temperatury (od 
15ºC do 25ºC). 

Obecność superplastyfikatora pozwala na znaczne zmniejszenie stosunku 
wodno-cementowego (od 0.4 do 0.27), w tym przypadku zaczyny cementowe 
wykazują właściwości płynu newtonowskich oraz większą lepkość plastyczną 
w porównaniu do zaczynów bez dodatku superplastyfikatora. Lepkość plastycz-
na zaczynów wzrasta z upływem czasu i ze wzrostem temperatury. 

Wzrost parametrów reologicznych zarówno w przypadku zaczynów bez 
i z superplastyfikatorem z upływem czasu i ze wzrostem temperatury związany 
jest z postępem procesu hydratacji w zaczynach cementowych. 

Stwierdzono, że zjawisko tiksotropii ujawnia się w większym stopniu 
w zaczynach zawierających superplastyfikator oraz z wzrostem temperatury i po 
dłuższym czasie hydratacji. Zaobserwowano także wpływ rodzaju cementu na 
występowanie zjawiska tiksotropii, w największym stopniu występuje 
w zaczynie z cementu z CEM I 42.5 R. 
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THIXOTROPY OF CEMENT PASTES 
- INFLUENCE OF CHOSEN FACTORS 

 
The investigation of thixotropy phenomenon was conducted for three various 
cement pastes (CEM I 42.5 R, CEM II/B-S 42.5 R and CEM II/B-M (V-LL) 
32.5 R). Rheological parameters (yield stress and plastic viscosity) were desig-
nated according to the Bingham model. The influence of a cement type, hydra-
tion time, presence of superplasticizer and temperature on the occurrence of the 
thixotropy phenomenon in cement paste was identified. The thixotropy was 
analysed by measuring hysteresis loops surfaces using a numerical integration 
method. 

The values of rheological parameters of cement pastes without superplasti-
cizer grow over time (up to 1 hour) and with increasing temperature (from 15ºC 
to 25ºC). 

The presence of superplasticizer allows to significantly reduce the water-
cement ratio (from 0.4 to 0.27). In this case cement pastes show Newtonian fluid 
properties and a higher value of plastic viscosity comparing to cement pastes 
without superplasticizer. The plastic viscosity grows over time and with increas-
ing temperature. 

The increase of rheological parameters of cement paste, with and without su-
perplasticizer, over time and with increasing temperature is related to hydration 
process progress in cement pastes. 

It was demonstrated, that thixotropy phenomenon tends to appear to a greater 
degree in cement pastes with superplasticizer, with increasing temperature and 
increasing time of hydration process. In addition it was observed, that the thixot-
ropy phenomenon appears to the highest degree in case of cement paste with 
CEM I 42.5R. 
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RÓŻNORODNOŚĆ ZACHOWA Ń REOLOGICZNYCH 

WODNYCH ROZTWORÓW WYBRANYCH 
HYDROKOLOIDÓW SPO ŻYWCZYCH PODCZAS 

MIESZANIA DŁUGOTRWAŁEGO 
 
Praca przedstawia różnice pomiędzy roztworami wybranych hydrokoloidów 
spożywczymi poddawanymi ścinaniu w warunkach mieszania długotrwałego. 
Jednoprocentowe roztwory karboksymetylocelulozy, gumy ksantanowej, gumy 
guar oraz karagenu zostały poddane mieszaniu w czasie pięciu godzin w warun-
kach wzrastających wartości liczby obrotów mieszadła (skok obrotów następo-
wał co godzinę). W eksperymencie zastosowano mieszadła: kotwicowe, ramowe 
oraz wstęgowe. Wartości lepkości pozornej obliczono korzystając z zasad reo-
metrii mieszadłowej. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły odmien-
ność zachowań reologicznych omawianych hydrokoloidów mieszanych przy 
użyciu mieszadeł o różnej geometrii oraz pozwoliły na określenie warunków 
występowania zmian lepkości pozornej w funkcji czasu. Rezultaty eksperymen-
tów pozwoliły ponadto na wyznaczenie parametrów równania Ostwalda-de 
Waele dla badanych roztworów. 
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DIVERSITY OF RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF WATER 
SOLUTIONS OF SOME FOOD WHILE MIXING 

HYDRCOLLOIDS LONG-TERM 
 
Work shows the difference between the solutions of selected food hydrocolloids 
undergoing long term shear mixing conditions. One percent solutions 
of carboxymethylcellulose, xanthan gum, guar gum and carrageenan were 
subjected to mixing for five hours under conditions of increasing stirrer speed 
(number of rotations were changed every hour). In the experiment used a stirrer: 
anchor, frame and ribbon. Apparent viscosity values were calculated using the 
principles of stirred rheometry. Results of this study confirmed the difference 
in the rheological behavior of these hydrocolloids mixed using mixers 
of different geometries and allowed to define terms of changes of apparent 
viscosity as a function of time. Results of experiments also allowed 
the determination of parameters of the equation Ostwald-de Waele for test 
solutions. 
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WŁA ŚCIWO ŚCI LEPKOSPRĘŻYSTE HYDROŻELI 

NA BAZIE KWASU AKRYLOWEGO, AKRYLAMIDU 
I KARBOKSYMETYLOWANEJ WYSOKOAMYLOZOWEJ 

SKROBI KUKURYDZIANEJ 
 
Zsyntezowano hydrożele na bazie kwasu akrylowego, akryloamidu i karboksy-
metylowanej wysokoamylozowej  skrobi kukurydzianej, w której stopień pod-
stawienia grupami karboksymetylowymi wynosił 0,51 lub 0,6. W celu usiecio-
wania polimeru zastosowano N, N'-metylenobisakryloamid. Reakcję prowadzo-
no w obecności inicjatora - nadsiarczan potasu w roztworze wodnym w tempe-
raturze 80 ° C. Otrzymano szereg hydrożeli o różnym stosunku molowym środ-
ka sieciującego do monomerów, tj. 0,0049; 0,0099; 0,0299 i 0,051. 

Przeprowadzono badania reologiczne z wykorzystaniem wysokoamplitudo-
wych oscylacji ścinających (LAOS). Uzyskano szereg figur Lissajous i prze-
prowadzono ich dekompozycję geometryczna. Uzyskane rezultaty pozwoliły 
ocenić wpływ części lepkościowej jak i części czysto sprężystej na nieliniowe 
właściwości reologiczne otrzymanych hydrożeli. 
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VISCOELASTIC PROPERTIES OF HYDROGELS BASED 
ON ACRYLIC ACID, ACRYLAMIDE AND 

CARBOXYMETHYLATED AMYLOSE MAIZE STARCH 
 
Synthesized hydrogels based on acrylic acid, acrylamide and carboxymethylated 
amylose starch maize, wherein the degree of substitution of carboxymethyl 
groups was 0.51 or 0.6. In order to crosslink the polymer used N, N'-
methylenebisacrylamide. The reaction is carried out in the presence of an initia-
tor - potassium persulphate in aqueous solution at 80° C to give a number of 
hydrogels having a different molar ratio of crosslinker to monomer, i.e. 0,0049; 
0.0099; 0.0299 and 0.051. 

Rheological studies were carried out using high-amplitude oscillation shear 
(LAOS). Obtain series of Lissajous patterns and geometric decomposition were 
carried out. The results obtained allowed to assess the impact parts of the purely 
viscosity and parts of the purely elastic nonlinear rheological properties of ana-
lysed hydrogels. 
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WYKORZYSTANIE REOMETRU ROTACYJNEGO 

DO ANALIZY TEKSTURY I BADANIA EMISJI 
AKUSTYCZNEJ UKŁADÓW SPO ŻYWCZYCH 

 
Właściwości sensoryczne stanowią istotny obszar badań obejmujący analizę 
sensoryczną, tekstualną, a także coraz częściej, badania emisji akustycznej. Tek-
sturę produktów spożywczych standardowo/klasycznie bada się przy użyciu 
tekstrometrów jednak, ze względu na możliwość rejestracji wartości siły nor-
mowanej, do tego celu można wykorzystać reometr rotacyjny. Rozbudowa tego 
urządzenia polegająca na wyposażeniu/doposażeniu w zestaw rejestrujący 
dźwięk (mikrofon kierunkowy, przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-
cyfrowy) pozwala na prowadzenie badań emisji akustycznej. 

W pracy przedstawiono badania cech teksturalnych wybranych układów spo-
żywczych przy wykorzystaniu reometru rotacyjnego. Ponadto zaprezentowano 
analizę emisji akustycznej dzięki rejestrowaniu dźwięku powstającego w trakcie 
pomiarów teksturometrycznych. Sterowanie parametrami pomiarowymi 
tj. szybkość przesuwu sensora, procent deformacji, a także zapis uzyskanych 
danych prowadzono wykorzystując standardowe, dedykowane oprogramowanie 
reometru. Natomiast do zapisu dźwięku zastosowano darmowe oprogramowanie 
SoX. 
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THE ROTATIONAL RHEOMETER 
USE FOR TEXTURE ANALYSIS AND ACOUSTIC 

EMISSIONS TEST OF FOOD SYSTEMS 
 
Sensory properties are an important area of research involving sensory analysis, 
textual, and increasingly acoustic emission tests. Food texture is standard/ clas-
sically tested using texturometers. However, due to the possibility of registering 
the normal force for this purpose a rotary rheometer may be used. A develop-
ment of this device consist in equipped/retrofitted with a set of recording sound 
(directional microphone, preamplifier, analog-to-digital converter) allows acous-
tic emission research. 

This paper present the study of selected food systems texture by using a rota-
tional rheometer. In addition, it shows acoustic emission analysis due to the 
sound recording resulting during the texture tests. Control of measurement pa-
rameters, ie. speed of the sensor, percentage of deformation, and also a record 
of the obtained data was performed using standard, dedicated rheometer soft-
ware. Whereas the free software (FoxRecorder) was used to sound recording. 
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PRECYZYJNA OBRÓBKA CNC W REOMETRII 
PRZEPŁYWOWEJ 

 
Postępujący rozwój aplikacji mikroprzepływowych w inżynierii (bio)chemicznej 
i rosnąca liczba procesów prowadzonych w aparatach o wymiarze charaktery-
stycznym rzędu mikrometrów wymusza konieczność badania parametrów trans-
portowych w analogicznych warunkach. Automatyzacja bio-procesów, rozwój 
technologii Lab-on-a-Chip i MEMS czy chociażby miniaturyzacja pomp i wy-
mienników ciepła wymaga dostosowania technik ich wytwarzania i cha-
rakteryzowania mediów biorących udział w procesie do specyficznych wyma-
gań mikroskali. 

W tym celu konieczne może być wytworzenie odpowiednika reometru kapi-
larnego w technologii Lab-on-a-Chip, charakteryzującego się wysokimi prędko-
ściami ścinania, znikomą inercją termiczna dającą możliwość precyzyjnej kon-
troli warunków przepływowych i ich dynamiki, a przede wszystkim możliwość 
integracji z innymi elementami układów mikroprzepływowych. 

Celem pracy jest przedstawienie na przykładzie własnych konstrukcji szere-
gu aspektów związanych z wytwarzaniem kanałów w skali mikro (przekroje 
o rozmiarach charakterystycznych rzędu 100×200 µm) w polimetakrylanie me-
tylu (PMMA) i poliwęglanie (PC) techniką bezpośredniego frezowania, a także 
odciskania tak powstałych struktur w materiałach termoplastycznych dla potrzeb 
pomiarów reologicznych. 

W pracy przedyskutowane zostaną zagadnienia metrologiczne, analiza uzy-
skanej precyzji obróbki CNC i struktury powierzchni za pomocą profilometrii 
i mikroskopii konfokalnej oraz elektronowej, a także zaprezentowane zostanie 
działanie tak wytworzonych kanałów dla potrzeb określania parametrów trans-
portowych płynów. 

Wyniki badań potwierdzają stosowność zastosowania obróbki CNC do pro-
totypowania układów mikroprzepływowych w aplikacjach reologicznych 
i szerzej w aplikacjach inżynierii chemicznej w mikroskali, co w połączeniu 
z niewielką ceną urządzeń i brakiem wymagań odnośnie dodatkowej infrastruk-
tury (w porównaniu np. do litografii) stanowi o jej atrakcyjności. 
 
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych 
na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/D/ST8/02389. 
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PRECISION CNC MILLING FOR FLOW-THROUGH 
RHEOMETRY  

 
The continuous progress of microfluidic applications in (bio)chemical engi-
neering and growing number of processes performed in micro-sized geometries 
forces the need to characterize medium transport properties in similar condi-
tions. Automation of bio-processes, Lab-on-a-chip and MEMS technology de-
velopment or even miniaturization of typical chemical engineering devices like 
pumps and heat exchangers makes it necessary to adapt the fabrication and 
measurement techniques to specific microscale demands. 

For that purpose it is necessary to develop a microscale rheometer in Lab-o-
a-Chip technology, capable of high shear rate measurements, presenting the high 
control capabilities due to low inertia and most important ready for integration 
with other micro system elements eg. for high-throughput screening applica-
tions. 

In current work we demonstrate on example of own working prototypes 
a range of issues connected with microscale fabrication (channel cross section 
of 100×200 µm) in poly (methyl methacrylate) (PMMA) and polycaronate (PC) 
by direct micromilling or by hot embossing of such made matrix in thermo-
plastic polymers. 

The related to fabrication technology metrological issues will be discussed. 
Comparison of obtained precision and surface morphology will be presented as 
well as demonstration of such made flow-through structures for measurements 
in rheology will be included. 
 
This work was financed by National Science Centre, Poland, decision  
nr DEC-2012/05/D/ST8/02389. 
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CHARAKTERYSTYKI REOLOGICZNE EMULSJI 

 
Celem badań prezentowanych w pracy była analiza charakterystyk reologicz-
nych emulsji uzyskanych dla różnych czasów mieszania. 

Badania właściwości reologicznych wykonano przy użyciu wiskozymetru ro-
tacyjnego RT10 firmy HAAKE, pracującego w układzie dwóch współosiowych 
cylindrów. Do badań użyto wytwarzaną emulsję pojedynczą, w której fazą wod-
ną była woda destylowana, a fazą olejową - olej słonecznikowy Fabiola. Udział 
objętościowy fazy olejowej w emulsji wynosił ϕ = 0.05, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6. Jako 
środek powierzchniowo czynny przy otrzymywaniu emulsji użyto naturalne 
hipoalergiczne mydło sodowe, dodawane do fazy wodnej w ilości 2% wag. tej 
fazy. W celu wytworzenia emulsji do wody destylowanej z rozpuszczonym 
środkiem powierzchniowo czynnym dodawano olej słonecznikowy. Otrzymaną 
emulsję mieszano mieszadłem magnetycznym z częstością obrotów 1000 rpm 
przez 120 min., przy czym co 30 min. pobierano próbkę wytworzonej emulsji 
w celu wykonania pomiarów reologicznych. Pomiary właściwości reologicz-
nych emulsji wykonywane były w temperaturach 23°C oraz 37°C. Uzyskane 
dane przedstawiono graficznie w postaci krzywych płynięcia i krzywych lepko-
ści oraz opisano matematycznie stosując wybrane modele reologiczne. 

Na podstawie wykonanej analizy charakterystyk reologicznych można 
stwierdzić, że uzyskana emulsja wykazuje właściwości płynu nieniutonowskie-
go w zakresie: udziału objętościowego fazy olejowej ϕ = 0.05, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6 
oraz czasu mieszania pomiędzy kolejnymi próbkami 30, 60, 90 i 120 min. 
Do opisu krzywych płynięcia zastosowano najprostszy model matematyczny tj. 
model Ostwalda-de Waele`a [1]. Ponadto wyniki badań opisano również stosu-
jąc model Herschela-Bulkleya [1]. 

 
Literatura: 
1. Dziubiński M., Kiljański T., Sęk J.: Podstawy teoretyczne i metody pomiarowe reologii. 

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014. 
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RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE EMULSION 
 
The aim of experiments presented in the paper was the analysis of the rheologi-
cal characteristics of the emulsions, obtained for different stirring times. 

The experiments of the rheological properties were conducted using rotation 
viscometer RT10 produced by HAAKE, working in the system of two coaxial 
cylinders. An emulsion with distilled water as a water phase and sunflower oil 
Fabiola as an oil phase was used in the experiments. Oil volumetric phase in the 
emulsion was equal to ϕ = 0.05, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6. Natural hypoalergic soda soap 
of 2% (mass., related to water phase) concentration, was used as the surface 
active agent. In order to prepare the emulsion, sunflower oil was added to the 
distilled water with the dissolved surface active agent. The obtained emulsion 
was stirred by means of magnetic stirrer of rotation frequency 1000 rpm for 120 
min. In order to conduct rheological measurements of the tested emulsion, 
a sample of it was taken every 30 min. The measurements of the rheological 
characteristics of the emulsion were conducted in the temperatures 23oC and 
37oC. The obtained data were graphically presented in the form of both flow and 
viscosity curves. The results obtained were also described mathematically using 
chosen rheological models. 

On the basis of the performed analysis of the rheological characteristics it 
can be stated that obtained emulsion shows the properties of the Non-Newtonian 
fluid within the following range of the measurements: the oil volumetric phase 
ϕ = 0.05, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6 in the emulsion and the mixing time 30, 60, 90, 
120 min. The simplest rheological model was used to describe flow curves, 
i.e. Ostwald-de Waele model [1]. Moreover, the results were also presented 
using Herschel-Bulkley [1] model. 
 
Reference:  
1. Dziubiński M., Kiljański T., Sęk J.: Podstawy teoretyczne i metody pomiarowe reologii. 

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014. 
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OCENA INTERAKCJI POMIĘDZY SKROBIĄ 
KUKURYDZIANĄ A GUMĄ LNIANĄ ZA POMOCĄ METOD 

FENOMENOLOGICZNYCH 
 
Celem pracy była analiza wpływu zmiany temperatury i stężenia gumy lnianej 
na właściwości lepkosprężyste kleiku skrobiowego sporządzonego ze skrobi 
kukurydzianej. Dokonano oceny struktury w czasie interakcji kleiku skrobi ku-
kurydzianej z gumą lnianą poprzez zastosowanie reologicznego, ułamkowego 
modelu standardowego ciała stałego. Model taki składa się ze sprężyny oraz 
układu elementów modelu Maxwella, czyli szeregowego połączenia sprężyny 
z tłumikiem, w którym tłumik został zastąpiony elementem Scott-Blair’a zwa-
nym elementem sprężystolepkim – springpot. Zaletą ułamkowego modelu reo-
logicznego jest możliwość opisania zachowań dynamicznych za pomocą jedne-
go równania, które zawiera pewną liczbę parametrów będących stałymi określa-
jącymi cechy lepkosprężyste badanego materiału, takimi jak sprężystość sieci, 
moc sieci lub gęstość usieciowania. 

Analiza danych uzyskanych za pomocą ułamkowego modelu standardowego 
ciała stałego pozwoliła stwierdzić, że dla czystego kleiku skrobiowego i miesza-
niny tego kleiku z gumą lnianą powstaje medium o strukturze przedstawiającej 
zachowanie typowe dla lepkosprężystych ciał quasi-stałych. Wartości parame-
trów ułamkowego modelu standardowego ciała stałego wskazują, że: 
- wzrastające stężenie gumy lnianej w mieszaninie ze skrobią kukurydzianą 
w temperaturze 25°C prowadzi w konsekwencji do uzyskania medium o silnych 
cechach sprężystych, o mocnej strukturze mającej  możliwość spowolnienia 
procesów fizycznego starzenia się takiego układu w czasie, a jednocześnie 
o zróżnicowanym typie struktury, 
- wzrastające stężenie gumy lnianej w kleiku skrobi kukurydzianej w temperatu-
rze 50°C prowadzi w konsekwencji do ujednolicenia typu struktury, uzyskania 
żelu o większej sztywności, ale mniejszej gęstości usieciowania, 
- wzrastające stężenie gumy lnianej w mieszaninie ze skrobią kukurydzianą 
w temperaturze 75°C prowadzi do wzrostu sztywności żelu i możliwości tłu-
mienia drgań sieci oraz mniejszej całkowitej sprężystości sieci, tworzy się nowy 
typ struktury, za który jest odpowiedzialna bardziej guma lniana niż skrobia 
kukurydziana. 
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Tak kompleksowa analiza stanu mechanicznego struktury biomateriałów za 
pomocą ułamkowych modeli reologicznych może być przydatna do kontroli lub 
odpowiedniego kształtowania struktury biomateriału na potrzeby wytwarzanego 
produktu, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia inżynierii materiałowej. 
 

ASSESSMENT OF THE INTERACTION MAIZE STARCH 
AND FLAXSEED GUM BY PHENOMENOLOGICAL 

METHOD  
 
The effect of changes in temperature and concentration of flaxseed gum on vis-
coelastic properties of paste made from maize starch is discussed in the paper. 
It is indicated that the structure can be assessed during the interaction of maize 
starch paste and flaxseed gum using a rheological fractional standard linear solid 
model. A standard linear solid model is composed of a spring and a system 
of elements of the Maxwell model, i.e. the spring connected in series with 
a dashpot in which the dashpot is replaced by the Scott-Blair element called 
a viscoelastic element – a springpot. The advantage of the fractional rheological 
models is that it can describe dynamic behavior by means of a single equation 
which contains a number of constant parameters determining viscoelastic prop-
erties of the tested material, like network elasticity, the structure cross-linking 
power and cross-linking density. 

The analysis of data obtained by means of the fractional rheological model 
allowed us to state that for pure starch paste and a mixture of this paste with 
flaxseed gum a medium is formed with a structure representing the behavior 
typical of viscoelastic quasi-solid bodies. The values of parameters of the frac-
tional rheological model show that: 
- an increasing flaxseed gum concentration in the mixture with maize starch at 
25°C leads as a result to obtaining a medium with strong elastic properties, 
strong structure enabling slow-down of physical ageing of such a system 
in time, and having a differentiated type of structure, 
- an increasing flaxseed gum concentration in the maize starch paste at 50°C 
leads to the unification of structure type, formation of a gel with higher stiffness 
but smaller cross-linking density, 
- an increasing flaxseed gum concentration in the mixture with maize starch at 
75°C results in an increase of gel stiffness and a possibility of damping network 
oscillations and smaller overall network elasticity, a new type of structure is 
formed for which flaxseed gum is more responsible than maize starch. 

The comprehensive analysis of the mechanical state of biomaterial structure 
by means of fractional rheological models can be useful to control or form ap-
propriately the structure of biomaterials for the needs of product which is espe-
cially important from the point of view of materials science. 
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STRUKTURALNE WŁA ŚCIWO ŚCI KLEIKÓW 

SKROBI ZIEMNIACZANEJ 
 
Skrobia jako polisacharyd pochodzenia roślinnego jest jednym z najczęściej 
występujących węglowodanów w przyrodzie, pomimo tego wciąż stanowi 
obiekt wielu badań. Jest ona biopolimerem zbudowanym z merów glukozy, 
połączonych odpowiednio dla liniowej frakcji amylozy wiązaniami α-1,4-
glikozydowymi oraz α-1,6-glikozydowymi dla rozgałęzionej amylopektyny. 
W pierwszej fazie procesu kleikowania do rozpuszczalnika uwalniana jest amy-
loza, a dopiero gdy ta zostanie całkowicie wymyta, następuje rozpad amylopek-
tyny. Temperatura, w której obserwowany jest początek kleikowania, jest od-
mienna dla każdego rodzaju skrobi, sposobu prowadzenia procesu kleikowania 
oraz stężenia początkowego roztworu. W przypadku skrobi ziemniaczanej 
przyjmuje się, że proces kleikowania rozpoczyna się w zakresie temperatur 55-
66°C, natomiast za temperaturę pełnego kleikowania przyjmuje się 95°C. Jest to 
temperatura, w której istnieje pewność, że obie frakcje zostały uwolnione 
do roztworu. Zmienne stężenie kleików skrobiowych ma również wpływ na 
właściwości reologiczne (tiksotropowe) roztworu. W trakcie badań przeprowa-
dzanych dla tej samej odmiany skrobi oraz prowadzeniu procesu w możliwie 
zbliżonych warunkach, dla różnych stężeń otrzymuje się odmienne wartości 
pola pętli histerez. Wraz ze wzrostem stężeń zaobserwowany został wzrost wła-
ściwości antytiksotropowych roztworów skrobi. Tiksotropowe właściwości 
zostały określone przez przeprowadzenie testu pętli histerezy w układzie pomia-
rowym stożek-płytka reometru rotacyjnego. W trakcie badań został również 
określony wpływ właściwości reologicznych roztworu skrobi ziemniaczanej po 
kleikowaniu na szybkość (temperaturę) przemiany fazowej zol-żel. Przejście 
fazowe badano wykorzystując metodę pomiarów oscylacyjnych (przy stałej 
wartości odkształcenia i częstotliwości deformacji próbki), przy obniżaniu tem-
peratury próbki ze stałą szybkością (gradientem obniżania) temperatury, aż do 
zaobserwowania zajścia przemiany fazowej – punktu przecięcia wykresów mo-
dułów stratności i zachowawczego. Stwierdzono, że temperatura przemiany 
fazowej zol-żel zależy nie tylko od stężenia roztworów wyjściowych kleików 
skrobiowych, ale także od szybkości obniżania temperatury.  Analizując prze-
bieg krzywej lepkości zespolonej w funkcji temperatury zaobserwowano obec-
ność przemian strukturalnych począwszy od cieczy lepkosprężystej, poprzez 
formę „gumy” do formy „szklistej”. 
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STRUCTURAL PROPERTIES OF POTATO STARCH PASTES 
 
Starch as a polysaccharide of vegetable origin is one of the most common car-
bohydrate in nature, despite this fact it still remains the object of many research. 
It is a biopolymer built of repeating units of glucose, connected respectively for 
the linear amylose fraction of α-1,4-glycosidic bonds and α-1,6-glycosidic bonds 
for branched amylopectin. In the first phase of gelatinization amylose is released 
to the solvent. Only when it is completely washed out, it occur disintegration 
amylopectin. The temperature at which observed the beginning of gelatinization 
is different for each type of starch, method of conducting the process of gelatini-
zation and the initial concentration of the solution. For potato starch, is assumed 
that the process of gelatinization starts at temperatures of 55-66°C, and for 
a complete gelatinization temperature is assumed 95°C. This is the temperature 
at which it is certain that the both fractions are released into solution. The varia-
bles of concentration of starch pastes also affects the rheological properties 
(thixotropic) solution. During the research carried out for the same variety 
of starch and conduct the process in similar conditions as possible, for different 
concentrations obtained different values of the hysteresis loop. With increasing 
concentration has been observed increase in anti-thixotropic properties of starch 
solutions. The thixotropic properties have been determined by performing the 
hysteresis loop test in the measuring cone-plate rotational rheometer. During the 
research was also determined the impact on rheological properties of the solu-
tion after gelatinization of potato starch on the rate (temperature) of phase transi-
tion sol-gel. The phase transition has been studied using oscillatory measure-
ments method (at constant strain and frequency of deformation of the sample) 
by lowering the temperature of the sample at a constant rate (gradient of reduc-
tion) of temperature until the phase transition was observed - the intersection 
the charts of storage modulus and loss modulus. It has been found that the tran-
sition temperature sol-gel depends not only on the concentration of the initial 
solution of starch pastes, but also on the temperature-decreasing rate. Analyzing 
the complex viscosity curve as a function of temperature was observed the pres-
ence of structural changes from viscoelastic fluid through a form of "rubber" 
to "glass" form. 
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POMIAR POTENCJAŁU ZETA JAKO METODA 

WYZNACZANIA PUNKTU PRZEMIANY FAZOWEJ 
ZOL-ŻEL DLA UKŁADÓW CHITOZANOWYCH 

 
Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących układy wykazujących 
przejście fazowe pod wpływem wzrostu temperatury, jest określenie tzw. naj-
niższej krytycznej temperatury roztworu (LCST) określenie początku przemiany 
fazowej zol - żel. Wyznaczenie tej temperatury (LCST) odbywa się na drodze 
klasycznych pomiarów reologicznych tj. wyznaczenia punktu przecięcia zależ-
ności G’ i G”  lub na skokowego wzrostu lepkości badanego układu w trakcie 
jego podgrzewania. Prowadzenie badań reologicznych uzależnione jest od wiel-
kości posiadanej próbki. W praktyce farmakologicznej takie objętości są prak-
tycznie nieosiągalne a koszt ich wytworzenia jest bardzo wysoki. Jednocześnie 
prowadzenie badań w układach dynamicznych, w których struktura badanego 
medium podlega deformacji spowodowanej ścinającym oddziaływaniem rotora 
układu pomiarowego powoduje, że otrzymujemy wyniki, w których oprócz 
odziaływania temperatury na próbkę działają destrukcyjne dla powstającej struk-
tury siły mechaniczne. 

Trwałość układu koloidalnego jest uzależniona od obecności ładunku po-
wierzchniowego znajdującego się na powierzchni cząstki. Powstający ładunek 
powierzchniowy jest odpowiedzialny za wzrost stężenia przeciwjonów w pobli-
żu powierzchni cząstki. Położenie krytycznej temperatury roztworu wynika 
z nietrwałej równowagi pomiędzy oddziaływaniami hydrofilowymi, a hydrofo-
bowymi polimeru z wodą i zależy od zawartości elementów hydrofilowych 
i hydrofobowych w molekule polimeru, ich rozkładu, topologii oraz masy mo-
lowej i obecności substancji małocząsteczkowych w roztworze. W przemianie 
zol – żel dla układów chitozanowych powinien zatem ulegać zmianie ładunek 
powierzchniowy, którego miarą jest potencjał zeta. Pomiar potencjału zeta może 
stanowić wskaźnik aktualnego stanu substancji oraz stanowić kryterium do wy-
znaczania temperatury przemiany fazowej zol – żel dla układów wrażliwych 
na wzrost temperatury. W oparciu o taki wniosek wyznaczono cel pracy, którym 
było sprawdzenie metody pomiaru potencjału zeta do wyznaczenia temperatury 
punktu żelowania niskostężonych roztworów soli chitozanowych podczas 
ogrzewania roztworu. Wyniki badań zostały porównane z pomiarami otrzyma-
nymi podczas klasycznych pomiarów reometrycznych wykonanych w układzie 
stożek – płytka reometru rotacyjnego. 
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ZETA POTENCIAL MEASURMENT AS A METHOD 
DETERMING THE TRANSITION PHASE SOL-GEL 

OF CHITOSANE SYSTEMS 
 

One of the most basic parameters characterizing the systems exhibiting phase 
transition under the influence of raising temperature is defining so-called Lowest 
Critical Solution Temperature (LCST) of the solution, which shows the begin-
ning of the phase transition sol-gel. Determination this temperature (LCST) 
is being conducted on classical rheological measurements - depending on the 
designation of the intersection G` and G`` or by determining the rapid increase 
of the viscosity of the test system during the heating. Conducting the rheological 
measurements is based on the sample size. In pharmacological practice these 
volumes are infeasible and the production cost is high. Simultaneously, conduct-
ing researches in dynamical systems in which the structure of testing medium 
is being deformed by shear effect caused by measurement system's rotor bring 
about the measurements, in which not only by the impact of the temperature, but 
also by mechanical forces which destroy the emerging structure affect the sam-
ple. 

The durability of a colloidal system is dependent on the presence of a surface 
charge on the surface of the particle. The resulting surface charge is responsible 
for the increased concentration of counter ions near the surface of the particle. 
Location of the critical temperature of the solution due to the impacts of volatile 
balance between hydrophilic and hydrophobic polymer with water and depends 
on the content of the hydrophilic and hydrophobic parts of the molecule 
of the polymer, its distribution, topology, and the molar mass and the presence 
of low molecular weight substances in solution. The transformation of sol - gel 
for chitosan systems should therefore be changed surface charge, which measure 
is zeta potential. Measurement of the zeta potential may be an indicator of the 
current state of the substance, and a criteria for determining the phase transition 
temperature sol - gel for systems sensitive to the growth of temperature. On the 
basis of such a proposal they set the objective work, which was to test the 
method of measurement of zeta potential to determine the temperature of the gel 
point of low concentrated chitosan salt solution while heating the solution. 
The test results were compared with measurements obtained during the 
conventional rheometric measurements performed in a cone - plate rotational 
rheometer. 

 
Praca wykonana w ramach grantu NCN UMO-2014/15/B/ST8/02512 pt. "Badanie kinetyki 
przemiany fazowej układów chitozanowych wrażliwych na wzrost temperatury". 
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STRUKTURA SKAFOLDÓW CHITOZANOWYCH W OCENIE 

METOD REOLOGII FENOMENOLOGICZNEJ  
 
Chitozan, naturalny polisacharyd otrzymywany z chityny poprzez jej deacetyla-
cję, charakteryzuje się wysoką reaktywnością, właściwościami chelatującymi, 
a ponad to jest nietoksyczny, biokompatybilny, hipoalergiczny oraz biodegra-
dowalny. Zainteresowanie tym polimerem jest tak wielkie, a perspektywy stoso-
wania tak rozległe, że został on nazwany polimerem XXI wieku. Bardzo istotny 
w aspekcie tego zastosowania jest kationowy charakter chitozanu, który pozwala 
na oddziaływania z ujemnie naładowanymi glukozamino-proteoglikanami 
(GAG) oraz proteoglikanami. Właściwości te pozwalają na wprowadzenie 
w rusztowania kompleksu chitozanu substancji czynnych wykorzystywanych 
w farmacji i medycynie. Zablokowanie substancji czynnej i stopniowe jej uwal-
nianie ze struktury żelu uzyskiwanej poprzez podgrzanie rozcieńczonego roz-
tworu soli chitozanowej wykorzystywane jest w inżynierii tkankowej. Skafoldy 
chitozanowe do hodowli tkankowej wykorzystywane są do uzupełniania ubyt-
ków kości, komórek nerwowych itp. Wykorzystanie żelu chitozanu wytworzo-
nego w trakcie przemiany zol-żel roztworu soli chitozanowych pod wpływem 
wzrostu temperatury jako rusztowania – skafoldu do uzupełnienia tkanki kostnej 
wymaga określonych właściwości mechanicznych powstałej struktury. 

Celem badań było wytworzenie, pod wpływem wzrostu temperatury, żelu 
chitozanowego zawierającego związki mineralne konieczne do narastania tkanki 
kostnej. W badaniach wykorzystano żele zawierające fosforan wapnia i chlorek 
wapnia jako substancje czynne. Wyznaczono widma oscylacyjne roztworów soli 
chitozanowych zarówno czystych jak i zawierających substancje mineralne 
w zakresie temperatur 20 do 40°C. Na podstawie fenomenologicznych modeli 
ułamkowych wyznaczono parametry otrzymanych żeli chitozanowych. Mając na 
uwadze zastosowanie skafoldów chitozanowych do hodowli tkankowej szcze-
gólną uwagę zwrócono na takie parametry modelu ułamkowego jak sprężystość 
utworzonej sieci, moc tej sieci, gęstość usieciowania oraz współczynnik tłumie-
nia drgań mechanicznych. Parametry te pozwoliły na dokonanie oceny wpływu 
składników mineralnych w postaci fosforanu wapnia i chlorku wapnia na stan 
mechaniczny struktury wytwarzanych żeli chitozanowych. Jednocześnie znajo-
mość parametrów ułamkowego modelu reologicznego pozwala na kontrolę oraz 
odpowiednie kształtowanie struktury i tekstury biomateriału na potrzeby wytwa-
rzanego produktu, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia jego zastosowa-
nia dla przemysłu farmaceutycznego. 
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THE STRUCTURE OF CHITOSAN SCAFFOLDS IN THE 
ASSESMENT BY THE METHOD OF PHENOMENOLOGICAL 

RHEOLOGY 
 

Chitosan, a natural polysaccharide derived from chitin by deacetylation 
it is characterized by high reactivity, chelating properties and more than that is 
nontoxic, biocompatible, hypoallergenic and biodegradable. Interest in this pol-
ymer is so great, and prospects for the use of so extensive that it has been named 
polymer of XXI century. Very important in the aspect of the application is the 
cationic nature of chitosan, which allows to interact with negatively charged 
glucosamine-proteoglycans (GAG) and proteoglycans. These properties allow 
the insertion of scaffold complex of chitosan active substances used in pharmacy 
and medicine. Blocking the active substance and its gradual release from the gel 
structure obtained by heating a dilute solution of chitosan salt is used in tissue 
engineering. Scaffold of chitosan tissue culture are used to fill cavities bone, 
nerve cells like. The use of chitosan gel produced during the conversion of the 
sol-gel solution of a salt of chitosan under the influence of temperature increase 
as a scaffold to supplement bone tissue requires certain mechanical properties 
of the resulting structure. 

The aim was to produce, under the influence of the temperature rise chitosan 
gel containing minerals necessary for the rise of bone tissue. The study used 
a gel containing calcium phosphate and calcium chloride as the active ingredi-
ents. Determined vibrational spectra of chitosan salt solutions either neat or as-
containing minerals in the temperature range of 20 to 40°C. On the basis of the 
phenomenological model parameters determined fraction obtained chitosan gels. 
Whereas the use of scaffold of chitosan tissue culture, particular attention was 
paid to the fractional model parameters such as elasticity created network, the 
structure of cross-linking power, cross-linking density and damping factor 
of network oscillations. These parameters allowed to assess the impact of miner-
als in the form of calcium phosphate and calcium chloride on the mechanical 
state of the structure produced chitosan gels. At the same time knowledge of the 
fractional parameters of rheological model allows you to control and shaping the 
structure and texture of the biomaterial to the needs of the manufactured prod-
uct, which is particularly important from the point of view of its application 
for the pharmaceutical industry. 

 
Praca wykonana w ramach grantu NCN UMO-2014/15/B/ST8/02512 pt. "Badanie kinetyki 
przemiany fazowej układów chitozanowych wrażliwych na wzrost temperatury". 
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WYSOKOAMPLITUDOWE OSCYLACJE Ś CINAJĄCE 
W ZASTOSOWANIU DO BINARNYCH ROZTWORÓW 

SKROBI  
 
W pracy przedstawiono wyniki badań nad nieliniowymi właściwościami reolo-
gicznymi binarnych roztworów skrobi ziemniaczanej natywnej i jej chemicz-
nych modyfikatów. Pomiary reologiczne przeprowadzono z wykorzystaniem 
techniki wysokoamplitudowych oscylacji ścinających (LAOS). Na podstawie 
uzyskanych wyników wyznaczono dwa typy figur Lissajous w układzie współ-
rzędnych deformacja / naprężenie oraz szybkość ścinania / naprężenie. Figury 
te poddano geometrycznej dekompozycji. W efekcie wyodrębniono wartości 
naprężeń opisujących czysto sprężyste zachowanie badanych roztworów, a także 
naprężenia opisujące zachowanie czysto lepkie. Dzięki zastosowaniu szybkiej 
Transformacji Czebyszewa (FCT) udało się uzyskać wartości współczynników 
Czebyszewa odpowiadających zachowaniu sprężystemu i lepkiemu. Znajomość 
tych współczynników umożliwiła dokonanie interpretacji zachowań reologicz-
nych roztworów. 
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LARGE AMPLITUDE OSCILLATORY SHEAR (LAOS) 
IN APPLICATION TO STARCH BINARY SYSTEMS 

 
In this research, we studied the rheological properties of starch binary systems, 
consisting of native potato starch and its derivatives. The rheological analysis 
was carried out using the large amplitude oscillatory shear (LAOS) technique. 
For the obtained results, we constructed two types of Lissajous figures in defor-
mation/stress and shear rate/stress coordinate systems. A geometrical decompo-
sition of the obtained figures was performed, which allowed the isolation 
of stress values for nonlinear pure elastic and pure viscous properties according-
ly. With the use of the Fast Chebyshev Transformation (FCT) analysis, we were 
able to obtain the values of the Chebyshev coefficients. The knowledge of the 
elastic and viscous Chebyshev coefficients allowed for the interpretation, with 
high resolution, of nonlinear rheological properties of the starch binary systems. 
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ROZTWORY SKROBI 

W ROZPUSZCZALNIKACH BINARNYCH 
JAKO UKŁADY NIESTABILNE REOLOGICZNIE  

 
W pracy przeprowadzono dyskusję nad mechanizmami kształtującymi właści-
wości reologiczne roztworów amylozy (AM), amylopektyny (AP) i skrobi 
ziemniaczanej (P) w binarnych rozpuszczalnikach (H2O/DMSO). Wyniki jako-
ściowych testów pętli histerezy ujawniły, że roztwory AM w rozpuszczalnikach 
będących mieszaniną H2O/DMSO (100/900, 200/800) są płynami stabilnymi 
reologicznie i wykazują zjawisko zagęszczania ścinaniem. Roztwory AM 
w rozpuszczalniku o składzie 500/500 wykazują złożone zachowanie reologicz-
ne objawiające się oscylacyjnymi zmianami lepkości w funkcji czasu ścinania. 
Roztwory AP i P są płynami reologicznie niestabilnymi. Jak wskazują wyniki 
badań, niestabilność reologiczna roztworów skrobi ma swoje źródło w zjawi-
skach akumulacji energii czyli w efektach sprężystych. Możliwość akumulacji 
energii przez łańcuchy wynika z konformacji jaką przyjmują w badanych roz-
tworach. 
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TIME-DEPENDENT RHEOLOGICAL BEHAVIOUR 
OF STARCHES IN BINARY DMSO-WATER SYSTEMS 

 
The present study discusses the mechanisms determining the rheological proper-
ties of the solutions containing amylose (AM), amylopectin (AP) and potato 
starch (P) in binary solvents (H2O/DMSO). The results of the quality tests of the 
hysteresis loop showed that the AM solutions in the solvents comprising a mix-
ture of H2O and DMSO in the relation of 100/900 and 200/800 are rheologically 
stable liquids and exhibit a phenomenon of shear-thickening. The AM solutions 
in a solvent composed of H2O and DMSO at the ratio of 500/500 reveal a com-
plex rheological behavior manifested by oscillatory alterations of viscosity in the 
shear rate function. The AP and P solutions are rheologically instable. The re-
sults show that the rheological instability of starch solutions stems from the 
energy accumulation phenomenon, i. e., the elastic effects. The ability of chains 
to accumulate energy results from conformation they adopt in the studied solu-
tions. 
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WPŁYW WŁA ŚCIWO ŚCI REOLOGICZNYCH EMULSJI NA 
ICH WSIĄKANIE DO WN ĘTRZA STRUKTUR SORBENTÓW  

 
Nasiąkanie jest definiowane jako proces przenikania fazy zwilżającej do struktu-
ry porowatej w wyniku działania sił kapilarnych. Taka siła napędowa jest wyni-
kiem odziaływań powierzchnia ciała stałego, a penetrującym płynem. 

Celem niniejszej pracy było określenie kinetyki procesu nasiąkania struktury 
porowatej układami dwufazowymi – emulsjami oraz ich czystymi składnikami. 
Stasowane w badaniach emulsje były układami typu olej w wodzie, w których 
fazę olejową stanowił olej roślinny. Jego udział objętościowy w stosowanych 
emulsjach wynosił 10, 30 i 50 procent. W celu zapewnienia stabilności wytwa-
rzanych emulsji do układu dodawano także surfaktant w ilości dwóch procent 
objętościowo. Jako medium porowate stosowano sorbent polimerowy w postaci 
włókniny. Materiał ten wykazywał właściwości hydrofobowe oraz silne właści-
wości olejofilowe. Właściwości reologiczne stosownych emulsji określano za 
pomocą reometru rotacyjnego Rheotest RC 20. Proces nasiąkania struktury po-
rowatej prowadzono zanurzając koniec pionowo ustawionego paska wyciętego 
ze stosowanej włókniny w emulsji. Badano zmiany w czasie masy pochłanianej 
emulsji oraz wysokość do jakiej docierał płyn. Określano także końcowe warto-
ści tych parametrów czyli maksymalna masę pochłoniętego płynu oraz maksy-
malną wysokość na jaką dotarła emulsja. 

Na podstawie wyników pomiarów stwierdzono, ze lepkość emulsji wzrastała 
wraz ze stężeniem fazy rozproszonej. Dla emulsji o udziale objętościowym oleju 
równym 10% wynosiła ona 1,198 mPa·s, dla emulsji 30% – 3,073 mPa·s oraz 
8,367 mPa·s dla układu o zawartości fazy olejowej równym 50%. Można więc 
zauważyć wzrost lepkości związany z rosnącym udziałem fazy rozproszonej. 
Zauważono również zmniejszanie się maksymalnej wysokości nasiąknięcia 
wraz ze wzrostem stężenia fazy rozproszonej, a tym samym wzrostem lepkości: 
dla emulsji 10% wynosiła ona 0,12m, dla 30% – 0,066m oraz dla 50% – 0,061. 
W przypadku czystego oleju wysokość ta wynosiła 0,058. Podobne zależności 
obserwowano dla maksymalnych wartości czasów nasiąkania. Stwierdzono 
także zależności pomiędzy maksymalną, zaabsorbowaną masą emulsji, a stęże-
niem fazy rozproszonej. Wartości te wynosiły 0,0018 i 0,0017 kg w przypadku 
emulsji o stężeniu 10 i 30 procent oraz 0,0021 dla emulsji 50%. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że lepkość emul-
sji, będąca funkcją stężenia fazy wewnętrznej, ma istotny wpływ na ilość zaab-
sorbowanej przez sorbent cieczy oraz na czas trwania tego procesu, a tym sa-
mym na jego szybkość. 
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INFLUENCE OF THE RHEOLOGICAL PROPERTIES 
OF EMULSIONS ON THEIR IMBIBITION 

IN THE STRUCTURE OF SORBENTS 
 
The imbibition is recognized as a process of wetting phase drawn in the porous 
media by capillary pressure. The mentioned influential force appeared due 
to interactions between surface energies of a pore surface and a penetrating liq-
uid. 

The purpose of the current research work was to define the dependence be-
tween kinetics of porous media imbibition with two-phase liquids and their oily 
components and their rheological properties. 

In this investigation, the two-phase liquids were represented by a micro oil-
in-water emulsion. The oily component was a refined vegetable oil. The dis-
persed phase concentrations were equal to 10%, 30% and 50%. A non-ionic 
surfactant was added in a ratio of 2 ml per 100 ml of an emulsion to stabilize the 
emulsion by preventing phases separation. The nonwoven polypropylene mate-
rial were used as porous media in these experiments. The used polypropylene 
sorbent was specified with oily substance selectivity. 

The viscosity of the investigated emulsions and their components were 
measured using a rotational viscometer Rheometer RC 20 at a temperature 
of 23±1°C. 

The process of porous media imbibition with prepared media was investigat-
ed experimentally by means of a sorbent strip immersing into the two-phase 
liquid media. The maximal imbibed mass of the liquid, the value of equilibrium 
height of the imbibed liquid front, and time of the equilibrium height achieve-
ment were determined as the main parameters of the imbibition process. 

According to the obtained results, the value of viscosity for 10% emulsion 
was equal to 1.198 mPa·s, for 30% emulsion it was 3.073 mPa·s, and for 50% 
emulsion it equaled 8.367mPa·s. Thus, the tendency of viscosity increasing with 
enlarging of the dispersed phase fraction in emulsions was observed. The viscos-
ity of pure vegetable oil was equal to 52.020 mPa·s. The decreasing of the val-
ues of the equilibrium height, i.e. for 10% emulsion – 0.120 m; for 30% emul-
sion – 0.066 m; for 50% emulsion – 0.061 m, and 0.058 for pure oil, was noticed 
with rising of viscosity of the investigated liquids. The maximal value of the 
imbibed mass in case of 10% and 30% emulsions were equal to, corresponding-
ly 0.0018 and 0.0017 kg, while for 50% emulsion it equaled 0.0021 kg. In case 
of pure vegetable oil, the maximal value was 0.0023 kg. It is possible to suppose 
that there is a limitation of the imbibed mass. 

On the whole, analyzing the obtained experimental data, it can be fair to con-
clude that viscosity had a substantial influence on the equilibrium height of the 
imbibed liquid front, and time when this height was registered. However, the 
significant change of the imbibed mass of a liquid with increasing of viscosity 
of this liquid was not registered. It gave the possibility to assume that the value 
of maximal imbibed mass had limiting. 
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INVESTIGATIONS OF COMPLEX FLUIDS WITH LARGE 
AMPLITUDE OSCILLATORY SHEAR (LAOS) METHOD 

 

Complex fluids are essential components for different applications 
of chemical processes, in life science or various industries. In order 
to optimize their processing as well as their practical applications, detailed 
knowledge of their rheological properties is essential.  

During processing or even in everyday use conditions the complex fluids 
might be exposed to large strains. Their response is mostly non-linear and can-
not be accurately described using only the standard linear rheological tests. 
Thus, additionally to the rheological characterisation of polymeric materials 
within the linear viscoelastic range (SAOS - Small Amplitude Oscillatory Shear) 
the non-linear response of the samples exposed to large strains (Large Ampli-
tude Oscillatory Shear - LAOS) has gained more and more importance 
in the field of rheology. 

Similarly to the SAOS tests a sinusoidal strain or stress input, at constant an-
gular frequency, is applied to the sample. While in case of SAOS the result 
is still sinusoidal, for large amplitude oscillatory shear the measured variable 
might strongly diverge from the sinusoidal form, higher harmonics might occur. 
For the data interpretation only the odd harmonics are included since the stress 
response is assumed to be of odd symmetry with respect to the directionality 
of shear strain or shear rate [1]. The even harmonics can be observed in case 
of transient responses like wall slip [2] or secondary flows [3]. 

While previously the material responses could be only mathematically de-
scribed, the new theoretical framework as proposed by Ewoldt et al. [1] provides 
a quantitative analysis of Lissajous figures during LAOS. Intra- and inter-cycle 
nonlinearities, strain-stiffening/-softening and shear-thinning/-thickening are 
described. Additional to the new framework from Ewoldt and coworkers, the 
LAOS formalism has been extended to a sinusoidal stress input [4]. Measure-
ments on different samples reveal significant different results for sinusoidal 
strain or sinusoidal stress input.  

In our contribution we will briefly introduce the formalism used to evaluate 
the Lissajous figures during the LAOS tests. Experimental results obtained for 
different samples will be presented and discussed. 
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WPŁYW SZYBKO ŚCI NAGRZEWANIA NA PROCES 
ŻELOWANIA HYDRO ŻELI CHITOZANOWYCH 

 
Przez ostatnie lata, hydrożele stały się popularne ze względu na ich potencjalne 
wykorzystanie m. in. w systemach dostarczania leków, przemyśle spożywczym, 
przemyśle kosmetycznym. Jednym z materiałów stosowanych do wytwarzania 
hydrożeli jest chitozan – pochodna chityny. 

W literaturze przedmiotu, hydrożele otrzymywane poprzez rozpuszczenie so-
li chitozanowych w niskostężonych roztworach kwasów nieorganicznych i or-
ganicznych zaliczane są do grupy żeli fizycznych. W układach tego typu za 
usieciowaną strukturę odpowiedzialne są wiązania nie-kowalencyjne (np. od-
działywania jonowe, wiązania wodorowe). Mechanizm przemiany fazowej zol-
żel hydrożeli chitozanowych pod wpływem wzrostu temperatury nie został do-
kładnie opisany. Próbę wyjaśnienia tego zjawiska podjęli m.in. Lavertu i in. 
Zaproponowali oni mechanizm, w którym dostarczenie energii cieplnej wywołu-
je transport protonów z cząstki chitozanu do cząstki β-glicerofosforanu sodu. 
Efektem tego przeniesienia jest neutralizacja dodatniego ładunku grupy NH3

+ 
w hydrofilowej cząsteczce chitozanu. Prowadzi to do zaniku sił odpychających 
o charakterze elektrostatycznym pomiędzy sąsiednimi łańcuchami polimeru, 
wywołuje zmianę charakteru polimeru na hydrofobowy, a jednocześnie prowa-
dzi do dominacji sił przyciągających między jego cząsteczkami. Takie podejście 
sugeruje, że za wzajemne oddziaływanie pomiędzy łańcuchami chitozanu od-
powiadają wiązania nie-kowalencyjne – wodorowe, ale w trakcie procesu nastę-
puje oderwanie jonu H+ i „przeniesienie” go do cząsteczki β-glicerofosforanu. 

Celem pracy było określenie, na podstawie pomiarów reologicznych, mecha-
nizmu przemiany fazowej układów chitozanowych pod wpływem wzrostu tem-
peratury i porównanie otrzymanych wyników z metodą klasyfikacji żeli, na 
podstawie przebiegu widm oscylacyjnych, zaproponowaną przez Zaccone i in. 

Wykonano pomiary zmian właściwości reologicznych pod wpływem wzro-
stu temperatury dla roztworów soli chitozanu z dodatkiem β-glicerofosforanu 
sodu. Wyznaczono wartości temperatury „punktu żelowania”. Na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że temperatura punktu przemiany 
fazowej nie jest stała (charakterystyczna dla przemiany fizycznej), ale jest za-
leżna od szybkości nagrzewania próbki. Mechanizm żelowania takiego układu 
nie ma charakteru czysto fizycznego, ale w pewnym stopniu wykazuje cechy 
żelowania chemicznego. 
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THE EFFECT OF HEAT RATE ON GELATION PROCESS 
OF CHITOSAN HYDROGEL 

 
Over the last years, hydrogels have become more popular due to their poten-tial 
use in drug delivery systems, food and cosmetics industries. One of the best 
materials which are used to make hydrogels is chitosan - chitin derivative. 

In the present study, hydrogels prepared by dissolving the chitosan salt in 
low concentrated solutions of inorganic and organic acids, are classified as phys-
ical gels. In systems of this kind, the cross-linked structure is formed by the non-
covalent bindings (e.g. ionic interactions, hydrogen bonding). Phenomenon 
of sol-gel phase transition in chitosan hydrogels, which takes place under effect 
of temperature increase, is not well described for now. The attempt to explain 
of this phenomenon was presented by Lavertu et al. They proposed mechanism, 
wherein thermal energy delivered to the system leads to the transport of protons 
from chitosan particle to sodium β-glycerophosphate particle. The result of this 
transfer is to neutralize the positive charge of NH3+ moiety in the hydrophilic 
chitosan molecule. This leads to reduction of electrostatic repulsion forces be-
tween polymer chains, change in the nature of polymer from hydrophilic to hy-
drophobic, and also dominance of attractive forces between the particles. Such 
an approach suggests that the non-covalent bindings are the main contribution 
for interaction between chitosan chains, but simultaneously during the process 
ion H+ is first detached and then "moved" to a β-glycerophosphate molecule. 

The aim of this study is to determine, based on rheological measurements, 
phase transition mechanism in chitosan hydrogels under effect of temperature 
increase. Obtained results are compared with gels classification method based 
on course of oscillatory spectra, proposed by Zaccone et al. 

Measurements of the rheological properties under effect of temperature in-
crease for the chitosan salt solution with addition of sodium β-glycerophosphate 
were taken. The values of temperature "gelation point" was determined. Based 
on measurements it was found that, temperature of phase transition is not con-
stant (in contrast to physical gel), but depend on the heating rate of the sample. 
Gelation mechanism of such a system is not purely physical, but to some extent 
has characteristics of a chemical gelation. 
 
Praca wykonana w ramach grantu NCN UMO-2014/15/B/ST8/02512 pt. "Badanie kinetyki 
przemiany fazowej układów chitozanowych wrażliwych na wzrost temperatury". 
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STABILNO ŚĆ ZAWIESIN: DLACZEGO WIELKO ŚĆ 

CZĄSTEK, POTENCJAŁ ZETA ORAZ WŁA ŚCIWO ŚCI 
REOLOGICZNE SĄ ISTOTNE 

 
Zawiesiny oraz dyspersje cząstek stałych lub kropli w cieczach występują 
w wielu gałęziach przemysłu i znajdują zastosowanie w różnorodnych proce-
sach. Podstawowe przykłady takich układów to płynne materiały ścierne, cera-
mika, leki, produkty spożywcze i tusze. Jednym z najważniejszych kryteriów we 
wspomnianej gamie zastosowań jest stabilność dyspersji. W pełni funkcjonalna 
zawiesina musi być zdolna do utrzymania fazy rozproszonej przez cały czas jej 
użytkowania i/lub łatwa do zdyspergowania, gdy występuje sedymentacja. 
O stabilności dyspersji decyduje wiele czynników o podłożu termodynamicz-
nym jak i kinetycznym. W tej pracy omówione zostanie znaczenie wielkości 
cząstek, potencjału zeta i reologii w odniesieniu do procesów sedymentacji 
i tworzenia zawiesin oraz wykazanie, jak te zmiana tych właściwości wpływa na 
stabilność dyspersji. 
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SUSPENSION STABILITY: WHY PARTICLE SIZE, ZETA 
POTENTIAL AND RHEOLOGY ARE IMPORTANT 

 
Suspensions or dispersions of particles or droplets in a liquid medium are en-
countered in a variety of industries and find use in a diverse range of applica-
tions. These include liquid abrasives, ceramics, medicines, foodstuffs and inks 
to name a few. One key criterion which is important across this range of applica-
tions is suspension stability. For a suspension to be functional it must be capable 
of suspending the dispersed phase for the lifetime of the product and/or be easily 
dispersed should sedimentation occur. A number of factors contribute to dis-
persed phase stability and these may be thermodynamic or kinetic in origin. 
In this presentation we discuss the importance of particle size, zeta potential and 
rheology in terms of sedimentation/creaming behavior and demonstrate how 
these properties can be manipulated to induce dispersion stability. 
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WPŁYW KRYSTALIZACJI W POLU ULTRAD ŹWIĘKOWYM 

NA WŁA ŚCIWO ŚCI REOLOGICZNE TŁUSZCZÓW  
 
Makroskopowe właściwości reologiczne sieci lipidowych mają zasadnicze zna-
czenie w produktach o znacznej zawartości tłuszczów. Do produktów takich 
zalicza się wiele środków spożywczych, ale także kosmetyki i farmaceutyki. 
Wiele właściwości sensorycznych, takich jak: rozprowadzanie, tekstura itp., 
zależą od wytrzymałości sieci, zbudowanej z kryształów tłuszczów, która posia-
da granicę płynięcia i wykazuje właściwości lepkosprężyste. Morfologia poje-
dynczych kryształów, ma w związku z tym duży wpływ na ostateczną jakość 
produktu. Poprawę procesu krystalizacji można osiągnąć poprzez prowadzenie 
krystalizacji z wykorzystaniem pola ultradźwiękowego. Zaobserwowano bo-
wiem, że fale ultradźwiękowe użyte w procesie krystalizacji, mogą zmieniać 
prędkość wzrostu oraz rozkład wielkości kryształów. Opisano już w literaturze 
różne zastosowania tej techniki, jednak w dziedzinie kosmetologii jest ona jesz-
cze mało rozpowszechniona. W niniejszej pracy przeprowadzono badania 
wpływu energii ultradźwięków na krystalizację tłuszczów. 

W badaniach wykorzystano typowe stałe i ciekłe oleje, wykorzystywane 
w przemysłach farmaceutycznym i kosmetycznym. Mieszaniny olejów o różnej 
zawartości fazy stałej topiono, a następnie ochładzano do 23°C w celu wytwo-
rzenia kryształów. Podczas tego etapu próbki nadźwiękawiano za pomocą gene-
ratora Sonics VCS 750 (20 kHz), pracującego w trybie pulsacyjnym. Różne 
poziomy mocy uzyskiwano poprzez zmianę amplitudy drgań. Próbka referen-
cyjna sporządzana była, z zastosowaniem intensywnego mieszania (mieszadłem 
magnetycznym) podczas krystalizacji. 

Otrzymane próbki poddano testom reologicznym za pomocą reometru Haake 
RS-75 w temperaturze 23°C, w układzie współśrodkowych cylindrów. Dodat-
kowo przeprowadzono obserwacje mikroskopowe. 

Wyniki pokazały korzystny wpływ energii ultradźwięków na właściwości 
reologiczne i rozkład wielkości cząstek zestalonych tłuszczów. 
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IMPACT OF SONOCRYSTALLIZATION ON THE 
RHEOLOGICAL PROPERTIES OF FATS  

 
The macroscopic rheological properties of lipid networks are of prime im-
portance in products that contain significant amounts of fats. Such systems in-
clude many food products, but also cosmetics and pharmaceuticals. Many of the 
sensory attributes such as spread ability, texture, etc., are dependent on the me-
chanical strength of the fat crystal network, which demonstrates a yield stress 
and viscoelastic properties. The morphology of the single crystals has therefore 
great influence on the final product quality. An improvement of the crystalliza-
tion process may be obtained by sonocrystallization. It has been observed that 
ultrasonic waves applied during crystallization, can change the growth rate and 
the crystals size distribution. Specific applications of ultrasound have been al-
ready described in literature, but in the field of cosmetics, this is a relatively new 
technique. In this work investigations of the influence of the ultrasound on the 
fat crystallization had been carried on. 

Typical solid and liquid oils utilized in the cosmetic and pharmaceutical in-
dustries were used. The samples with various concentration of solid phase were 
melted, then cooled down to 23°C, to enable crystal formation. During this step 
the samples were sonicated with the aid of Sonics VCS 750 generator (20 kHz), 
operating in a pulse mode, various power levels were obtained by amplitude 
adjustment. Reference sample was prepared, using vigorous mechanical agita-
tion with a magnetic stirrer during  the crystallization. 

The resulting samples were subjected to rheological tests using Haake RS-75 
rheometer with concentric cylinders system at 25°C. Additionally the micro-
scopic observations were performed. 

The results showed a favorable effect of sonication on the rheological prop-
erties and particle size distribution. 
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OCENA PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH PŁYNÓW 

SPOŻYWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM 
DOPPLEROWSKICH METOD ULTRAD ŹWIĘKOWYCH 

I POMIARU SPADKU CI ŚNIENIA 
 
Pomiar właściwości reologicznych płynów in situ w rurociągu stanowi ważne 
zagadnienie poznawcze jak i praktyczne. Do tego skonstruowano reometr kapi-
larno-rurowy, wyposażony w układ pomiaru różnicy ciśnień jaki ultradźwięko-
wy system monitorowania profilu prędkości w rurociągu. Pozwoliło to na jed-
noznaczne określenie właściwości reologicznych badanych płynów. 

Przeprowadzono badania typowych płynów spożywczych newtonowskie 
i nienewtonowskich wykazujących różne odstępstwa od prawa Newtona. Jako 
typowy płyn newtonowski wykorzystano wysoko scukrzone roztwory skrobi. 
Płyn ten posłużył do kalibracji całego systemu pomiarowego. Zbadano również 
właściwości roztworów karboksymetylocelulozy oraz gumy ksantanowej, 
a także stężonych zawiesin skrobi w hydrokoloidach. Do otrzymanych wyników 
dopasowano metodą najmniejszych kwadratów modele reologiczne poprzez 
rozwiązanie równań bilansu pędu. 

 
Badania finansowane w ramach projektu NCN 2013/09/B/NZ9/01774 
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EVALUATION OF RHEOLOGICAL PARAMETERS 
OF FOOD FLUIDS WITH THE USE DOPPLER 

ULTRASOUND METHODS AND MEASURE THE PRESSURE 
DROP IN PIPELINE 

 
Measurement of the rheological fluid in situ in the pipeline is an important form 
scientific and practical point of view. Constructed tubular capillary rheometer, 
equipped with a differential pressure sensors and the ultrasonic system for moni-
toring the velocity profile in the pipeline. This allowed determination of rheo-
logical properties of investigated fluids. Study was conducted with typical New-
tonian liquids and non-Newtonian exhibiting different derogation from Newton's 
law. As a typical Newtonian fluid used in high saccharified starch solutions. 
This liquid was used to calibrate the overall measurement system. Also exam-
ined the properties of solutions of carboxymethyl cellulose and xanthan gum, 
and the concentrated suspension of starch in the hydrocolloidssolutions. Until 
the results were fitted rheological models to obtained data using least squares 
method by solving the equations of momentum balance. 
 
This work is financial supported by NCN grant 2013/09/B/NZ9/01774 
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PRZEPŁYWOWA MIKROREOMETRIA 

W WĘŹLE MIKROKANAŁÓW 
 

Postępujący rozwój aplikacji mikroprzepływowych w inżynierii (bio)chemicznej 
i rosnąca liczba procesów prowadzonych w aparatach o wymiarze charaktery-
stycznym rzędu mikrometrów wymusza konieczność badania parametrów trans-
portowych w analogicznych warunkach [1]. 

Specyficzne parametry przepływu i dodatkowe wymagania minimalizacji 
wymaganej do badań objętości próbki (z uwagi np. na jej koszt w przypadku 
nowych produktów czy dostępność w przypadku analityki biochemicznej) wy-
maga opracowania nowych strategii postępowania . Konieczna jest adaptacja 
technik mikroprzepływowych (ang. microfluidics) w reometrii przepływowej 
i rozszerzenie jej zakresu o szereg technik pomiarowych znanych z mikroskali, 
takich jak całkowite wewnętrzne załamanie, czy mikronanemometria obrazowa, 
co pozwoli na rozszerzenie zakres u badań do badania poślizgu na ścianie, ba-
dania reologii pojedynczych cząsteczek czy lepkości wzdłużnej. 

W niniejszej pracy zaprezentujemy oparty na H-kształtnym [2] mikrokanale 
układ pomiarowy, umożliwiający pomiary parametrów reologicznych cieczy 
oparte na obserwacji zjawisk hydrodynamicznych powstających podczas łącze-
nia się strumieni badanego medium i referencyjnego medium o znanej lepkości 
w kanale odpływowym. Przedstawimy wstępne pomiary i dyskusję obserwowa-
nych zjawisk przepływowych na podstawie danych eksperymentalnych uzupeł-
nionych o symulacje CFD. 

Zaprezentowany układ został wykonany techniką frezowania w pleksiglasie 
(PMMA), jako mediów referencyjnych użyto roztworów glukozy i gliceryny 
modyfikowanych fluoresceiną, a analizę wyników oparto na analizie obrazu 
przeprowadzonej za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej przy użyciu epifluo-
rescencyjnego, odwróconego mikroskopu Leica DMI3000B wyposażonego 
we fluotarowy obiektyw 20×/0,40 i diodowe źródło światła Thorlabs Mounted 
High Power LED, 470 nm, 830 mW wraz z filtrem Leica I3 (BP 450–
490/510/LP 515) oraz kamerę Lumenera Infinity 1 1,3 MPix, ½” CMOS. 

Wyniki potwierdzają zalety prezentowanego rozwiązania, do których zali-
czyć można, poza minimalizacją wymaganej do badań objętości próbki 
(do ułamka mL) możliwość automatyzacji i łatwej integracji prowadzonego 
w sposób ciągły pomiaru z innymi procesami (np. przy kontroli jakości) oraz 
niewątpliwie niewielką cenę całego układu pomiarowego. 
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FLOW THROUGH RHEOMETRY 

IN MICROCHANNEL NODE 
 

The continuous progress of microfluidic applications in (bio)chemical engineer-
ing and growing number of processes performed in micro-sized geometries [1] 
forces the need to characterize medium transport properties in similar condi-
tions. Automation of bio-processes, Lab-on-a-chip and MEMS technology de-
velopment or even miniaturization of typical chemical engineering devices like 
pumps and heat exchangers makes it necessary to adapt the fabrication and 
measurement techniques to specific microscale demands. 

Specific flow characteristics and additional requirements regarding the re-
quired sample minimization, due to costs in case of new products or due 
to availability in case it biochemistry analysis, require the development of new 
approach to media characterization. 

There is visible need for adaptation of typical microfluidics tools to enhance 
the classical rheometry by wide spectrum of image analysis techniques, 
e.g. Total Internal Reflection Fluorescence or Micro Particle image Velocimetry 
(TIRF/µPIV) that allow for wall slip investigations, single particle rheology 
or elongation rheology measurements. 

In current work, the H-cell [2] based micro-viscosymeter is presented, allow-
ing for rheological measurements based on optical analysis of hydrodynamics 
of fluid flow in the microchannels node. Initial validation of such a device will 
be presented. 

The proposed approach to measurement has many advantages: minimal, 
down to fraction of mL required sample volume, ease of automatisation, paral-
lelisation and integration with other processes (e.g. for High-throughput screen-
ing or quality control) and last but not least the unit/system attractive price. 
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WŁA ŚCIWO ŚCI REOLOGICZNE SKROBI WOSKOWYCH 

WZBOGACONYCH MIKROELEMENTAMI 
 
Dotychczasowe badania nad możliwością wykorzystania skrobi jako nośnika 
w procesie wzbogacania żywności, skupiały się głównie na skrobiach ziemnia-
czanych poddanych modyfikacją chemicznym. Sceptycyzm konsumentów 
w stosunku do skrobi modyfikowanych spowodował znaczne poszerzenie oferty 
rynkowej tzw. skrobi woskowych, zbudowanych wyłącznie z rozgałęzionych 
makrocząsteczek amylopektyny. Ponieważ nie zawierają one frakcji liniowego 
polisacharydu - amylozy, charakteryzują się unikalnymi właściwościami użyt-
kowymi. Celem pracy była ocena wpływu wzbogacania jonami żelaza(II), cyn-
ku(II) oraz miedzi(II) na właściwości reologiczne naturalnych skrobi wosko-
wych różnego pochodzenia botanicznego. 

Materiał do badań stanowiły natywne skrobie: ziemniaczana, kukurydziana 
i ryżowa w odmianach zwykłych oraz woskowych. Adsorpcję jonów metali 
dwuwartościowych prowadzono w zawiesinie, z roztworów soli siarczanowych, 
w układzie 5 mg jonu na 1 g skrobi. Zawartość zaadsorbowanych jonów okre-
ślono metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu. 
Badanie przebiegu kleikowania przeprowadzono z użyciem wiskografu Braben-
dera na 5% zawiesinach skrobiowych, stosując warunki pomiarowe zgodne 
z Polską Normą. Pomiar właściwości reologicznych wykonano z użyciem reo-
metru RotoVisco1 (Haake) stosując układ pomiarowy Z20 DIN. Ponadto okre-
ślono barwę otrzymanych preparatów skrobiowych, zawartość amylozy, popiołu 
oraz fosforu. 

Stwierdzono, że na efektywność absorpcji badanych mikroelementów wpły-
wa zarówno pochodzenie botaniczne skrobi, jej odmiana oraz rodzaj jonu użyte-
go w procesie wzbogacania. W wyniku adsorpcji jonów metali zmieniała się 
charakterystyka kleikowania badanych preparatów skrobiowych , w szczególno-
ści widoczny był wzrost temperatury kleikowania oraz w większości przypad-
ków spadek lepkości końcowej. Największy wpływ na zmianę właściwości 
reologicznych badanych skrobi wywierały jony żelaza, a najmniejszy jony cyn-
ku. 
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RHEOLOGICAL PROPERTIES OF WAXY STARCHES 
ENRICHED WITH MICRONUTREINTS 

 
The studies on the use of starch as a carrier of micronutrients in food enrichment 
process were mainly related to chemically modified potato starches. Consumer 
skepticism towards chemically modified starches resulted in expansion of waxy 
starch market. Due to the fact that waxy starches are build entirely of branched 
amylopectin molecules and don not contain the linear fraction - amylase, they 
are characterized by unique rheological properties. The aim of the study was 
to evaluate the effect of enrichment with iron(II), zinc(II) and copper (II) ions 
on rheological properties of natural waxy starches of different botanical origin. 

The experimental material consisted of commercial native starches of potato, 
corn and rice origin (waxy and normal). Adsorption of ions was performed 
in a suspension containing iron, zinc or copper sulfate salt in the system of 5 mg 
of ion per 1 g of starch. So obtained preparations were examined in terms 
of adsorption efficiency with flame atomic absorption spectroscopy method. 
Pasting properties of investigated starches were determined with Brabender 
viscograph on 5% starch suspensions using measurement conditions recom-
mended by Polish Standard. Rheological properties of 5% starch pastes were 
studied using RotoVisco1 rheometer (Haake) equipped with Z20 DIN sensor. 
Moreover color, amylose, ash and phosphorus content of investigated starches 
was determined. 

It was found that the effectives of fortification of starch with micronutrients 
is depended on its botanical origin, variety and type of ion used for absorption. 
As a result of enrichment with all investigated ions, pasting properties of starch 
have changed, especially gelatinization temperature and final viscosity. 
The greatest impact on rheological properties of starch was recorded respective-
ly for iron, copper and zinc ions. 
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ADVANCED RHEOMETRY TOOLS 
FOR VISCOELASTIC MATERIALS 

 
Nowadays, complex fluids are used in various fields of industry. Examples are 
foods, personal care products, electronic materials, products of the chemical and 
petrochemical industry but also biological materials and medical products. Apart 
from investigation of the behavior of raw materials under certain loads and tem-
perature conditions, information about the final products in liquid-like, solid-like 
or any granular state (e.g. powder) is essential for further material development. 

While performing rheological testing, information on the macroscopic mate-
rial properties is gained as function of temperature. Nevertheless, since the me-
chanical material properties strongly depend on the microstructure, information 
on the microstructure is often valuable for a better understanding of the rheolog-
ical behavior. 

Besides the temperature, the water content of a sample as well as the relative 
humidity of the ambient air is an important key factor for the rheological proper-
ties of a broad variety of materials. For example, for food products, the rheolog-
ical parameters can be used as a measure of sensory attributes like mouth feel, 
crispness or firmness. These properties are strongly affected by the water con-
tent of the food. Furthermore rheological parameters can be used to indicate 
the curing and hardening of adhesives. For many adhesives the curing is affected 
by the reaction with water. Because the water content of a material strongly 
depends on the ambient temperature and humidity, the control of these parame-
ters is also of great interest regarding production and storage stability. 

While the rheological behavior of most viscoelastic materials can be investi-
gated with standard geometries and is well understood, the rheology of powder 
is still a challenging subject, especially in the fluidized and sub fluidized state, 
mostly because of unsatisfying resolution of the measurements and the lack 
of a dust protection enabling to fully fluidize powder safely and make it measur-
able with traditional rheological methods (rotation and oscillation). In order 
to bring the complete array of traditional rheological methods into the field 
of powder, a new, dedicated cell has been developed. Using the powder cell 
in combination with an MCR air bearing instrument has the advantage of ena-
bling many measurement possibilities not accessible with the yet established 
powder instruments especially the characterization of the viscoelastic properties 
of a powder aggregate 

In our presentation the functioning principle of microscopy setup, humidity 
cell and powder cell will be presented. Additionally, for all 3 setups, relevant 
application examples will be discussed. 
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WŁA ŚCIWO ŚCI REOLOGICZNE MIESZANINY 

ZWITERJONOWO/ANIONOWYCH ROZTWORÓW 
ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH 

 
Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na właściwości reolo-
giczne roztworów surfaktantów jest kształt powstających asocjatów micelar-
nych. Jest to uzależnione między innymi od stężenia środka powierzchniowo 
czynnego (SPC). Wzrost lepkości roztworów SPC jest głównie związany z two-
rzeniem się złożonych struktur micelarnych, przede wszystkim długich miceli 
nitkowych, zwanych też robaczkowymi. Ich obecność powoduje gwałtowny 
wzrost lepkości układu, a także nadaje mu cechy płynu lepkosprężystego. Mice-
le robaczkowe tworzą się głównie w mieszaninach surfaktantów aniono-
wo/kationowych oraz anionowo/zwiterjonowych. Charakterystyczną cechą roz-
tworów, w których dochodzi do uformowania się przestrzennej sieci micelarnej 
jest to, że zależność modułu sprężystości G’ i modułu stratności G’’ w funkcji 
prędkości kątowej można opisać modelem Maxwella: 
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gdzie τR jest Maxwellowskim czasem relaksacji określanym jako odwrotność 
prędkości kątowej ωc, przy której G’ = G’’, natomiast G0 jest wartością modułu 
sprężystości G’, w którym osiąga on charakterystyczne plateau. 

Celem realizowanych badan było określenie właściwości reologicznych 
wodnych roztworów mieszaniny dwóch surfaktantów: zwiterjonowej cocoami-
dopropylobetainy (CAPB) i anionowego dodecylobeznenosulfonianu sodu 
(SDBS). Badania ukierunkowane były na określenie wpływu stężenia SDBS, 
stosunku wagowego surfaktantów, pH oraz temperatury na zmianę ich właści-
wości reologicznych w przepływach ustalonym, oscylacyjnym oraz wzdłużnym. 

Badania wykazały, że mieszanina CAPB/SDBS tworzy lepkosprężyste żele, 
które są stabilne w zakresie temperatur od 10 do 35 °C. W roztworach o neutral-
nym pH maksimum lepkości zerowej η0,max uzyskano przy stężeniach mieszani-
ny CAPB/SDBS równych 3/2,2. Zmiana pH roztworu powoduje zmiany struktu-
ralne roztworów CAPB/SDBS. Najbardziej stabilne żele uzyskano przy pH 
równym 4,9, przy którym występują najwyższe wartości lepkości zerowej η0,max 

oraz czasu relaksacji τR. Roztwory wykazujące maksimum lepkości można opi-
sać za pomocą modelu Maxwella, co świadczy o wytworzeniu się przestrzennej 
sieci micelarnej. Wzrost i spadek całkowitego stężenia obu surfaktantów prowa-
dzi do obniżenia wartości η0, τR oraz G0. 
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RHEOLOGICAL PROPERTIES OF A MIXED 
ZWITTERIONIC/ANIONIC SOLUTIONS 

OF SURFACTANT SYSTEM 
 
One of the basic factors influencing the rheological properties of surfactant solu-
tions is the shape of the micellar associates are formed. This is dependent inter 
alia on the concentration of the surfactant (SPC). Increase of the viscosity 
of SPC solution is mainly associated with the formation of micellar complex 
structures, especially long threadlike micelles, also called wormlike micelles. 
Their presence causes a rapid increase in the viscosity of the system, and gives 
fluid a viscoelastic character. Wormlike micelles are formed mainly in anion-
ic/cationic and anionic/zwitterionic mixtures of surfactants. A characteristic 
feature of the solutions, in which an entangled micellar network is formed, 
is that that the dependence of the elastic modulus G’ and loss modulus G” 
in function of the angular frequency can be described by the Maxwell model: 
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where τR is Maxwellian relaxation time defined as the inverse of the angular 
frequency ωc, at which G’ = G’’, whereas G0 is the value of the elastic modulus 
G’ at which it reaches a characteristic plateau. 

The aim of the studies was to determine the rheological properties of aqueous 
solutions of mixtures containing two surfactants: zwitterionic cocamidopropyl 
betaine (CAPB) and anionic sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS). 
The study was oriented to determine the influences of concentration of SDBS, 
weight ratio of surfactants in a solution, pH and temperature on rheological 
properties in steady, oscillatory and extensional flows. 

From the rheological measurements performed it is evident that in aqueous 
solutions of CAPB/SDBS mixtures the highly viscoelastic gel-like systems are 
created and they are stable in the temperature range from 10 to 35 °C. In solu-
tions close to neutral pH, the maximum of zero shear viscosity η0,max occurs 
at a concentrations of CAPB/SDBS equal to 3/2.2%. Changing pH in the 
CAPB/SDBS solutions cause a structural transformation of the wormlike mi-
celles. The most stable gels were obtained at pH 4.9, for which the highest val-
ues of zero shear viscosity η0,max and relaxation time τR were found. The solu-
tions with the maximum zero shear viscosity have shown similar behavior 
to the Maxwellian, which indicates the formation of entangled wormlike net-
work. The increase and decrease in the total concentration of both surfactants, as 
well as their relative weight ratio lead to reduction of zero shear viscosity, relax-
ation time and plateau modulus. 
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TOKEM INDUKOVANÁ KOALESCENCE: METODY 

VÝPOČTU PRO SMĚSI S VISKOELASTICKOU MATRICÍ 
 
Tokem indukovaná koalescence patří mezi důležité procesy při mísení 
a zpracovávání tavenin polymerních směsí. Obecným cílem naší práce je 
zlepšení modelů popisujících tokem indukovanou koalescenci. K předpovědi 
vývoje fázové struktury je třeba spočítat kolizní účinnost Pc, která je poměrem 
počtu splynutí párů kapek v soustavě s odporem matrice k počtu splynutí bez 
odporu matrice. K tomu je nutno spočítat trajektorie párů kapek z plného 
rozsahu počátečních poloh. Integrace součinu párové pravděpodobnosti splynutí 
(0 nebo 1) s frekvencí srážek pro příslušný počáteční bod přes celý rozsah 
počátečních poloh poskytne Pc. 

Naše práce je založena na kombinaci diferenciálních rovnic pro derivace 
vzdálenosti povrchů a vzájemných úhlů kapek podle času. Rovnice používají 
pomocné koeficienty získané přesnými výpočty pro newtonské systémy [1, 2]. 
Po vzoru Elmendorpa and van der Vegta [3] jsme nahradili tuto soustavu 
rovnicemi pro závislost vzdálenosti mezi povrchy kapek na rotačním úhlu [4]. 
Toto zjednodušení poskytuje v newtonských soustavách v nejjednodušších 
případech analytické řešení. I při numerické integraci omezuje kumulované 
zaokrouhlovací chyby a zrychluje výpočet. Jeho podmínkou je monotónní 
závislost rotačního úhlu na čase. V newtonských soustavách je splněna. 
Zhodnocení použitelnosti zjednodušení pro viskoelastickou matrici je cílem této 
práce. 

Pokud popisujeme koalescenci kapek ve viskoelastické matrici [4], může pro 
dlouhé relaxační časy docházet ke změně znaménka v závislosti rotačních úhlů 
na čase, což porušuje podmínku použitelnosti dosud užívaného zjednodušení 
[3,4]. Proto jsme se v poslední práci [4] omezili na krátké relaxační časy a nyní 
nově počítali trajektorie souběžnou integrací všech tří souřadnic dle času. Takto 
získané vybrané dráhy i kolizní účinnosti Pc jsme srovnali s výsledky dřívějších 
výpočtů. 

Srovnání drah ukázalo, že zjednodušené výpočty integrují pro vysoké 
relaxační časy a některé počáteční polohy v opačném směru a tudíž přinášejí 
opačný výsledek splynutí kapek. Ve zvolené soustavě zvolené poskytují oba 
způsoby výpočtu odpovídající si výsledky pro relaxační časy do 1 s. Opuštění 
zjednodušené integrace drah se zdá být užitečné pro ověření výsledků v případě 
pochybností, pro určení rozsahu použitelnosti integrace podle azimutu, a pro 
odhad kolizní účinnosti, ukáže-li ověření nepoužitelnost zjednodušené integrace. 
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FLOW INDUCED COALESCENCE: METHODS 
OF CALCULATION FOR BLENDS WITH VISCOELASTIC 

MATRIX 
 
Flow-induced coalescence is one of processes important during mixing and 
processing molten polymer blends. General aim of this work is to improve mod-
els describing flow-induced coalescence. The collision efficiency Pc, the ratio 
of fusion count in the system with the matrix resistance to that without matrix 
resistance, should be calculated to predict the phase structure evolution. To get 
Pc, calculation of droplet pair trajectories from all start positions is necessary. 
Integration of the product of pair coalescence probability (0 or 1) and collision 
frequency for given starting point over full range of start positions gives Pc. 

Our work is based on combination of differential equations expressing deriv-
atives of individual coordinates (distance between droplet surfaces, rotation 
angles) of colliding droplets to time. The equations use auxiliary coefficients 
obtained by exact calculations for Newtonian systems [1,2]. Following the pat-
tern of Elmendorp and van der Vegt [3], we replaced this set by equations for 
dependence of interdroplet distance on rotational angle [4]. This simplification 
provided an analytical solution of droplet trajectory in Newtonian systems in 
the simplest cases. For numeric integration, it reduced rounding errors and com-
putation time. However, it was conditioned by monotonicity of rotation angle 
in time, which is met in Newtonian systems. The specific aim of this work has 
been to evaluate applicability of this simplification to viscoelastic systems. 

For coalescence in the viscoelastic matrix, the sign of time dependence of ro-
tational angles can change for long relaxation time of the matrix [4]. It breaks 
the conditions of the used simplifications [3,4]. This reason led us to limitation 
to shorter relaxation times [4]. Now, we have newly solved trajectories by inte-
gration of all coordinates with respect to time and compared selected trajectories 
and collision efficiencies Pc with those obtained in our previous calculations. 

The comparison of trajectories has revealed that simplified calculations im-
plied opposite motion direction than in reality for high relaxation times and 
some range of initial angles, and thus provided opposite answer about pair fu-
sion. In the system chosen, both calculation ways provide corresponding results 
for relaxation times up to 1 s. Abandonment of the simplified trajectory integra-
tion seems to be useful for verification the results in case of doubts, to find ap-
plicability range of direct integration with respect to angle, and to estimate the 
collision efficiency if the verification disapproves the simplification. 
 
Support by grant GA14-17921S (Grant Agency of the Czech Republic). 
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ZASTOSOWANIA GRADIENTOWEJ TERMOMECHANIKI 

DO ANALIZY PROCESÓW REOLOGICZNYCH 
W MATERIAŁACH KAPILARNO-POROWATYCH  

 
Gradientowa termomechanika pozwala na łączne ujęcie stanów naprężeń i od-
kształceń w objętościowych i powierzchniowych składowych ośrodka. 
W szczególności cienkie filmy cieczy lepkiej rozdzielające składniki objęto-
ściowe pozwalając na dokładne ujęcie reologii materiałów kapilarno-
porowatych nasyconych cieczami. Analityczny opis tego procesu zostanie 
przedstawiony w referacie. 
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APPLICATIONS OF GRADIENT THERMOMECHANICS 
IN RHEOLOGICAL PROCESSES ANALYSIS 

OF CAPILLARY-POROUS MATERIALS 
 
Gradient thermomechanics allows aggregate states of stress and strains in the 
volume and surface components. In particular, thin films of viscous liquid which 
separate volume components for accurate recognition of rheology of capillary-
porous materials saturated by liquids. Analytical description of this process will 
be presented in this paper. 
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SZACOWANIE FUNKCJI RELAKSACJI 

POSZCZEGÓLNYCH WARSTW PRĘTA DREWNIANEGO 
 
Drewno w swoim przekroju składa się z na przemian poukładanych warstw 
drewna późnego i wczesnego. Różne funkcje jaki spełniają w drzewie powodu-
ją, że ich właściwości mechaniczne a w tym reologiczne są różne. Badanie każ-
dej z warstw oddzielnie jest niezmiernie trudne. Rozwiązaniem tego problemu 
jest stworzenie modelu matematycznego umożliwiającego określenie parame-
trów reologicznych poszczególnych warstw drewna na podstawie badań prętów 
warstwowych. 

W celu identyfikacji poszukiwanych parametrów reologicznych przedsta-
wiony został model zginanego lepkosprężystego pręta warstwowego. Przy zna-
nych krzywych pełzania belek drewnianych, po rozwiązaniu układu równań 
splotowych, umożliwia on wyznaczenie funkcji relaksacji poszczególnych 
warstw drewna. 

W pracy przedstawiono także wyniki badań eksperymentalnych zginanych 
belek wykonanych ze sklejki. Zginanie sklejki w dwóch prostopadłych płasz-
czyznach umożliwiło otrzymanie krzywych pełzania dla różnych układów 
warstw. Jest to niezbędne do rozwiązania wspomnianego układu równań. Wyni-
ki badań pozwoliły zweryfikować poprawność modelu poprzez porównanie ich 
z danymi literaturowymi. 

Kolejnym zagadnieniem podjętym w pracy było sprawdzenie stabilność mo-
delu i przydatności modelu do badań elementów drewnianych. 
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EVALUATION OF RELAXATION FUNCTION 
OF INDIVIDUAL LAYERS WOODEN ROD  

 
Wood is composed of alternating stacked layers of late and early wood. They 
have different mechanical and rheological properties. The tests of each layer 
separately is extremely difficult. 

The paper presents a mathematical model of a bending viscoelastic layered 
rod. The model make determination of the relaxation function of each layer 
possible. To do this, a system of two equations of convolution have to be solve. 

The experimental tests of bending of laminated beams are also presented. 
On the basis of tests results, the creep curves were determined. They are re-
quired to solve of said system of equations. The results were compared with 
the literature data. 

In the paper the analysis of the stability of the model was also presented. 
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MROZOODPORNY BETON SAMOZAGĘSZCZALNY 

W PREFABRYKACJI BETONOWEJ 
 
Budowa dróg ekspresowych i autostrad stała się dla Polski cywilizacyjnym sko-
kiem. Wraz ze wzrostem ilości kilometrów nowych dróg w Polsce, znacząco 
rosnąć będą także wydatki związane z eksploatacją i bieżącym ich utrzymaniem. 
W wielu przypadkach bariery ochronne betonowe to idealne rozwiązanie 
do zabezpieczenia ruchu, jednak bardzo często brak kontroli nad środkami sto-
sowanymi do zimowego utrzymania dróg (solenie) prowadzi do zbyt szybkiej 
ich destrukcji. 

Prace badawcze dotyczyły nowatorskiego podejścia do mrozoodporności be-
tonu wykorzystywanego w prefabrykacji betonowej w powiązaniu z cechami 
reologicznymi zastosowanej mieszanki betonowej. 

Podstawowe założenie projektu opierało się na stworzeniu nowej recepty be-
tonu mrozoodpornego jak najmniej podatnego na błędy podczas produkcji 
w zakładzie prefabrykacji skutkujące często niewłaściwym stopniem napowie-
trzenia, niewłaściwym rozkładem porów oraz odpornego na jakże istotne przy 
napowietrzeniu betonu zmienne warunki temperaturowe i technologiczne. 

Założenia projektowe zakładały stworzenie betonu samozagęszczalnego 
o typowych parametrach w oparciu o innowacyjną domieszkę chemiczną Master 
Air 150 MHK. Zastosowanie nowatorskiej domieszki chemicznej wymusiło 
także stałą kontrolę parametrów reologicznych mieszanki betonowej. Wykonane 
zostały badania laboratoryjne zarówno mieszanki betonowej jak i stwardniałego 
betonu z naciskiem na cechy reologiczne świeżej mieszanki betonowej oraz 
ważny aspekt wpływu warunków zewnętrznych na jej parametry. Wyniki badań 
próby przemysłowej zaowocowały uzyskaniem stabilnego i niezagrożonego 
wpływami zewnętrznymi napowietrzenia w świeżej mieszance betonowej oraz 
wdrożeniem elementów do produkcji. 



®

114 

FROST RESISTANCE SELF COMPACTING CONCRETE 
IN PRECAST ELEMENTS PRODUCTION 

 
Construction of expressways and highways has become a „civilization jump” 
of Polish. Together with the increase of the number of kilometers of new roads 
in Poland the charges related to exploitation and their maintenance will consid-
erably grow also. In many cases concrete road barriers is an ideal solution 
to secure traffic, however very often a lack of control over the agents used 
for winter road maintenance (salting) leads to their destruction too fast. 

Research work concerned the innovative approach to resistance to freezing 
and thawing of concrete used in precast elements in connection with the rheo-
logical properties of the concrete used. 

The basic assumption of the project was based on creating a new concrete 
recipe resist to freezing and thawing and proof to mistakes during production 
process in the concrete factory resulting in the wrong level of air entrainment, 
the wrong distribution of pores and resistant to temperature conditions and tech-
nology. 

The project predicted creation of SCC of the typical parameters based on an 
innovative air entrained agent - Master Air 150 MHK. The use of innovative 
chemical admixtures influenced on the permanent control of rheological pa-
rameters of concrete. Laboratory tests have been performed fresh concrete and 
hardened concrete with focus on the rheological properties of fresh concrete and 
important aspect of external influences on its parameters.  

The test results of industrial attempt have resulted in obtaining a stable and 
the resistant to external influences air entrainment level in fresh concrete mix 
and the implementation of elements for production. 
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Anton Paar® Poland Sp. z o.o. 
Osmańska 14 Budynek B1 

02-823 Warszawa 

Tel.: +48 22 395 53 90  
info.pl@anton-paar.com 

www.anton-paar.pl 
 

Lider pomiarów gęstości, stężenia rozpuszczonego 
CO2 oraz reometrii 

Anton Paar to producent urządzeń pomiarowych i 
laboratoryjnych dla przemysłu i badań naukowych.  

Inne obszary specjalizacji to: badania produktów petrochemicznych, synteza 
mikrofalowa, badania lepkości, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, 
przygotowanie próbek i charakterystyka powierzchni.  
Oddział Anton Paar Poland, oferuje sprzedaż, wsparcie aplikacyjne i serwis dla 
użytkowników w Polsce. 
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Firma A.P. Instruments - założona w Warszawie w 2001 roku, działa jako wyłączny 
i jedyny przedstawiciel oraz dystrybutor handlowy w Polsce dla: 

 

Brytyjskiej firmy Malvern Instruments Ltd., pioniera i lidera 
w dziedzinie aparatury do charakteryzacji cząstek pod 
względem wielkości, kształtu, potencjału zeta i własności 
reologicznych, a ostatnio również producenta chromatografów 
żelowych do wyznaczania masy cząsteczkowej; 

 

Amerykańskiej firmy GE Analytical Instruments, specjalizu-
jącej się w produkcji analizatorów i sensorów Sievers® do 
oznaczania TOC, TC, IC w wodach farmaceutycznych oraz 
TOC/OWO w wodach komunalnych, energetycznych 
i ściekach przemysłu chemicznego; 

 

Niemieckiej firmy Postnova GmbH – pioniera w dziedzinie 
techniki frakcjonowania cząstek (FFF) 

Od początku naszej działalności sprzedaliśmy około 400 instrumentów i nieprzerwanie roz-
szerzamy ofertę sprzedaży o nowe modele udoskonalonych analizatorów. 

Nasze laboratorium aplikacyjne – wyposażone 
w analizatory oferowane do sprzedaży, służy 
fachowym doradztwem technicznym oraz 
opracowuje procedury pomiarowe, a także 
wykonuje analizy próbek na zlecenie. 

Nasi specjaliści doradzają przy wyborze od-
powiedniej konfiguracji analizatorów 
i niezbędnych akcesoriów według indywidual-
nych potrzeb użytkowników. 

Organizujemy pokazy pracy oferowanych 
analizatorów i wykazujemy ich przydatność do 
konkretnych zastosowań w nauce i technice. 

Nad poprawną pracą wszystkich zainstalowa-
nych analizatorów czuwają inżynierowie ser-
wisu, regularnie szkoleni u producentów. 
W ramach serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego wykonują oni przeglądy, 
naprawy, konserwacje, kalibracje i walidacje 
instrumentów. 

Zapewniamy zaopatrzenie w części zamienne, materiały eksploatacyjne, certyfikowane wzor-
ce do weryfikacji, kalibracji i walidacji instrumentów. 

A.P. Instruments utrzymuje stały kontakt z użytkownikami i regularnie organizuje szkolenia, 
seminaria specjalistyczne oraz spotkania Polskiego Klubu Malverna. 
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GENERALNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY:

NESLAB HAAKE PRISM

S C I E N T I F I C
Thermo

REOMETRY I WISKOZYMETRY
WYTŁACZARKI JEDNO- I DWUŚLIMAKOWE

MINIATUROWE WYTŁACZARKI
WTRYSKARKI LABORATORYJNE

KRIOSTATY (CHŁODZIARKI)
WANNY WODNE I OLEJOWE

WYTRZĄSARKI
PRZYRZĄD DO POMIARU LOTNOŚCI

AKCESORIA DODATKOWE

LITERATURA:

G. SCHRAMM „REOLOGIA. PODSTAWY I ZASTOSOWANIE”

ul. Budziszyńska 74, 60-179 Poznań
tel: +48 61 8689136, fax: +48 61 8630122 

sekratariat@rhl.pl
www.rhl.pl
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