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Reologické vlastnosti potravinárskych produktov, ako sú
viskozita, prunost a plasticita, zohrávajú v praxi velmi vánu
úlohu. Sú velmi dôleité v prípade zberu a dopravy suroviny,
skladovania, spracovania a udrovania ich kvality. Podstatnú
úlohu majú vo vetkých prípadoch, kde dochádza k ich spracovaniu. Poznanie reologických vlastností môe prispie k pravidelnému stanoveniu technologických parametrov s cielom urèit
produktom poadované vlastnosti, truktúru, formu, objem alebo racionálný výber spôsobu dopravy (2, 3, 4, 7).
Proces získavania cukru z cukrovej repy skladá sa z velkého
poètu jednotkových operácii popísaných v chemickom ininierstve. Velký poèet jednotkových operácii, rôznorodost roztokov a suspenzií vykazujúcich èasto znaky nenewtonovských
kvapalin dokazujú, e úloha viskozity v cukrovarníckej technológii je vysoká (5). Napr. viskozita rozhoduje o správaní pohybu cukrovín v zrnièoch, refrierantoch, alebo poèas premieavania a odstredovania. Velký poèet výskumov pripadá taktie
na melasu (1, 6, 8, 10), ktorá okrem iných vlastnosti vykazuje
pseudoplastické vlastnosti a taktie vysokú lineárnu závislost
viskozity od teploty. Reológia melasy je zvlát dôleitá v prípade
krytalizácie a odstredovania zadinových cukrovín, transportu
melasy z cukrovarov a v skladovacích nádriach. Výskumy melasy taktie umonili lepie poznanie mechanizmov hnacích síl
prenosu hmoty a prestupu tepla. Zmeny viskozity tiav poèas
èistenia zapríèinené odstranovaním koloidných látok môu by
vyuité v riadení tohto procesu (11).
V literatúre chýbajú údaje o reologických vlastnostiach cukro-vápenatých zrazenín tvoriacich sa v procese styku vápna so
sacharózou. Naproti tomu existujú údaje dotykajúce sa vplyvu
zloenia týchto zrazenín na kvalitu vyèistenej avy (12).
V súvislosti s tým sa ukazuje preskúmanie reologických vlastností vápenatých zrazenín, vznikajúcich v roztokoch obsahujúcich cukor, ako racionálne.

Mechngen, SRN) s pouitím meracieho valca S2. V priebehu meraní poèet obrátok vnútorného valca sa menil skokovo. Pouili sa
nasledovné rýchlosti myku: C1 = 81 s1, C2 = 155,8 s1, C3 = 243 s1,
C4 = 437,4 s1.
Pri kontantne urèenej rýchlosti myku zrazeniny vykonávalo sa odèítanie ukazovate¾ov prístroja, ktoré umonili výpoèet
tangenciálneho napätia ako funkciu èasu. Po kadej zmene rýchlosti myku sa vykonali tri odpoèty po 20 s, potom tyri odpoèty
po 60 s, dva po 120 s ako aj tyri po 180 s. Ak sa poèas tejto
procedúry nezískali rovnováne hodnoty, nasledujúce odèítania sa ukonèili po 300 s. Týmto postupom sa získali pokusy do
momentu ustálenia ukazovatelov prístroja. Nasledovalo zvýenie rýchlosti myku a opätovné ukonèenie odèítania identickým spôsobom. Po ukonèení meraní pri tyroch rastúcich rýchlostiach myku (C1  C4), ukonèil sa postup merania pri tyroch
klesajúcich rýchlostiach myku (C4  C1). Merania boli vykonané
v rozsahu teplôt od 3 oC do 90 oC.
Podobne, ako v prípade prietoku cez kapiláry, v rotaènom reometri so koaxiálnymi meracími valèekmi môe nastat
pri stenách skåz (posun), nazývaný aj prístenným efektom.
Prijatie tohto efektu vo výsledkoch meraní vyaduje vykona korekèné úpravy. V tejto práci boli oznacené prístenné
efekty vykonané s pouitím Kiljañskeho metódy (9). Táto
metóda pre výpoèet prístenných sklzov vyaduje iba dve
hodnoty zmeny iarenia vonkajieho valca na iarenie vnútorného valca. Opravy prihliadajúce na efekt sklzu boli vypoèítané v prípade kadého pokusu.

Obr. 1. Závislos zdanlivej viskozity od èasu detrukcie truktúry
pri zadaných rýchlostiach myku  pokusy vykonané pre
cukro-vápenatú zrazeninu na podklade merania S2, pri
teplote 30 °C

Materiál a metódy výskumu
Výskumným materiálom bol cukro-vápenatá zrazenina. Táto
zrazenina bola získaná tak, e do 20 % roztoku sacharózy sa privádzal oxid vápenatý v prákovej forme. Roztok sacharózy bol
umiestnený v kúpelu zaistujúcom udranie teploty 3 - 4 oC. Do
roztoku sa dávkovaním privádzal oxid vápenatý za mierneho mieania. Celkový prídavok vápna bol 100 % CaO v prepoète na cukor
obsiahnutý v roztoku. Po ukonèení dávkovania vápna pokraèovalo mieanie roztoku ete asi 20 min. Získaná zrazenina sa oddelila z roztoku filtráciou. V uvedených experimentoch bol pouitý
CaO p. a., destilovaná voda a obchodný cukor o farbe 31 IU.
Na výskum reologických vlastností zrazeniny bol pouitý
rotaèný viskozimeter Rheotest 2 WEB (MLW Prüfgeräte  Werk
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Obr. 2. Závislos rovnováneho tangenciálneho napätia od rýchlosti myku  pokusy vykonané pre cukro-vápenatú zrazeninu na podklade merania S2, pri teplote 30 oC

Výsledky a diskusia
Získané výsledky umonujú potvrdi, e preskúmané vzorky cukro-vápenatých zrazenín vykazujú vlastnosti tixotropného
charakteru. Znamená to, e v podmienkach izotermického myku
skúmanej tekutiny (zrazeniny) predchádzajúce tangenciálne
napätie a taktie i zdanlivá viskozita nachádzajú sa v k¾ude pri
kontantnej rýchlosti myku sa s èasom zniujú a do získania
stavu dynamickej rovnováhy.
Získané výsledky viskozity skúmaných zrazenín od èasu
myku aj od teploty majú podobný priebeh. Z tohto poh¾adu na
obr. 1. sú uvedené výsledky dosiahnuté pri teplote 30 oC. Pri
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Poár cukrovaru Imperial Sugar Co. v USA
Po výbuchu propukl v noci na pátek 1. února silný poár
v cukrovaru v Port Wenworth na pøedmìstí Savannah (stát
Georgia). Více ne sto lidí  z dvou set, kteøí zde pracovali  bylo zranìno, 40 skonèilo s velmi vánými popáleninami v nemocnici, 32 v kritickém stavu, 6 lidí se pohøeuje.
Cukrovar s kapacitou 3 150 t/d bílého cukru byl znièen.
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Obr. 3. Závislos rovnováneho tangenciálneho napätia od rýchlosti myku  pokusy vykonané pre cukro-vápenatú zrazeninu na podklade merania S2, pri teplote 30 oC

najmenej pouitej rýchlosti myku C1 zdanlivá viskozita skúmaných zrazenín ve¾mi rýchlo klesala s èasom myku. Po uplynutí
asi 5 - 6 min zmeny zdanlivej viskozity boli hodnoty èoraz menie a asi po 20 min sa dosiahli hodnoty o rovnakej zdanlivej
viskozite. Svedèilo to o výsledku dosiahnutia rovnovánej zdanlivej viskozity, charakteristickej pre danú rýchlost myku C1. Po
skokovom zväèeniu rýchlosti myku na hodnotu C2 nastupovalo opätovné, rýchle poèiatoèné klesanie hodnôt zdanlivej viskozity, ktorá mala tendenciu dosta sa do rovnovánej hodnoty.
Pri po sebe idúcich skokových zmenách zadanej hodnoty rýchlosti myku efekt detrukcie truktúry bol èoraz mení. Potvrdzujú to aj krivky zdanlivej viskozity ako funkcie èasu, ktoré
majú èoraz viacej splotený tvar.
Po získaní najmenej rovnovánej zdanlivej viskozite nastupovalo zníenie rýchlosti myku skokom. Vtedy opä vystúpilo
zvýenie zdanlivej viskozity. Hodnota rovnovánej viskozity
charakteristickej pre danú rýchlost myku je menia pri skokovo sa zniujúcich rýchlostiach myku ako pri skokovo rýchlo
rastúcich rýchlostiach myku. Svedèí to o trvalej detrukcii skúmanej zrazeniny vplyvom myku.
Na základe predloených meraní závislosti zdanlivej viskozity od èasu myku, (pri skokovo sa meniacich rýchlostiach
myku), pripravili sa diagramy rovnoványch kriviek toku, ktoré
predstavujú závislost rovnováneho tangenciálneho napätia od
rýchlosti myku. Na obr. 2. je uvedený príklad takejto závislosti,
ktorý vychádza z meraní získaných pri teplote 30 oC. Rozdiely
nameraných kontaktných napätí pri rastúcich i klesajúcich rýchlostiach myku boli mierou zmien truktúry zrazenín vplyvom
myku. Vetky skúmané zrazeniny sú charakterizované nepravidelným priebehom s prejavom histeréznej sluèky. Kontaktné
napätia stanovené pri klesajúcich rýchlostiach myku sú menie
ako stanovené pri silne sa zvyujúcich rýchlostiach myku. To
svedèí, e tieto zrazeniny vykazujú vlastnosti tixotropného charakteru. Velkost povrchu pola histeréznej sluèky kriviek toku
môe by mierou sily, ktorá je potrebná na prekonanie súdrných síl v objemovej jednotke (obr. 3.). Na základe analýzy
ve¾kosti povrchu po¾a histeréznej sluèky kriviek toku mono
taktie potvrdi, e spolu so vzrastom teploty merania klesá reologická stabilita skúmaných zrazenín, èo vyplýva zo zniujúcej
spotreby sily potrebnej na prekonanie súdrnosti zrazeniny.

LCaØ 124, è. 2, únor 2008

WAWRO, BRZEZIÑSKI, TAMBORSKI: Hodnotenie reologických vlastností cukro-vápenatých zrazenín

Vypoèítané korekcie prihliadajúce na mykové efekty pri
stene meracieho valèeka umonili získat skorigované krivky toku,
opisujúce skutoèné reologické vlastnosti skúmaných zrazenín.
Ak porovnáme krivky toku získané bez a s prihliadnutím na
prístenné efekty, vidíme, e hodnoty získané po zoh¾adnení
korekcie sú o 5 - 10 % menie. Preto, v prípade pouitia rotaèných reometrov, prístenné efekty môu spôsobi podstatnú chybu
merania.
Závislosti tangenciálneho napätia od rýchlosti myku rovnako dobre poslúili na stanovenie rovnoványch reologických
parametrov nc a k a tie k urèeniu hranice toku y. Tieto parametre súhlasia s modelom Herschela Balkleya, ktorého rovnica
má tvar:
 = y + k Cne
kde:
 
y 
C 
k 
ne 

tangenciálne napätie (N/m2),
hranica toku (N/m3),
rýchlos myku (s1),
koeficient konzistencie (N.sne/m2),
reologický bezrozmerný parameter.

Hodnoty ty sa získali extrapoláciou do prieseèiku krivky
toku s osou OY, naproti tomu k a ne, stanovené metódou najmeních tvorcov, viedli k získaniu meraných bodov vyjadrených smernicou priamky. Reologický parameter slúi k urèeniu
konzistencie tekutiny (èím vyia hodnota, tým väèia viskozita), naproti tomu parameter nc charakterizuje stupeò nenewtonovského chovania sa tekutiny (èím sa nc viacej líi od stredných hodnôt, tým má tekutina viac nenewtonovský charakter).
Je samozrejme, e zníenie koeficientu konzistencie súvisí
so vzrastom teploty. V prípade vykonaných pokusov pozoroval
sa jednak neúmerný pokles parametra k vo vztahu so vzrastom
teploty. Pri teplotách v rozsahu 60 - 90 oC nasledoval najväèí
pokles koeficientu k, èie v tejto oblasti teplôt viskozita klesala
najviac, èo znamená, e nastupuje pokles vplyvov vystupujúcich
v niích teplotách, ktoré pôsobia medzi zlokami zrazeniny. Zvýenie teploty merania spôsobilo vzrast reologického parametra
ne. Rovnako v tomto prípade v oblasti teplôt 60 - 90 oC sa dosahoval najväèí prírastok hodnoty reologického parametra ne.

Súhrn
Vykonali sa výkumy, ktoré mali za cie¾ vyhodnotenie reologických
vlastností cukro-vápentej zrazeny. Na výskum reologických vlastností bol pouitý rotaèný viskozimeter Rheotest 2. V práci získané
výsledky potvrdili, e skúmané cukro-vápenaté zrazeniny sú reologicky nestabilne tekutiny, vykazujúce tixotropne javy. Stanovili sa
taktie reologické rovnováne parametere zahròujúce: mieru nenewtonovského chovania sa cukro-vápenatej zrazeniny, jej konzistenciu a hranice toku.
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Závery
1. Cukro-vápenaté zrazeniny sú reologicky nestabilné tekutiny
vykazujúce jav tixotropie. Vykonané túdie umonili stanovenie rovnoványch reologických parametrov zahrnujúcich:
mieru nenewtonovského sa chovania zrazeniny, konzistencie, hranice toku.
2. Cukro-vápenaté zrazeniny sú charakterizované krivkami toku
s nepravidelným priebehom. Vykazujú sluèky histerézy, ktorých pole povrchu môe by mierou poiadavky na silu
detrukcie truktúry zrazeniny. Potvrdil sa jav velmi rýchlych
zmien viskozity zrazenín po prekroèení teploty 60 oC, èo
znamená nastúp procesu detrukcie väzieb vytvorených medzi
vápnom a sacharózou pri niej teplote.
3. Vypoèítané korekcie, zahrnujúce efekt sklzu zrazeniny na
stenách meracieho valèeka, umonili získanie skorigovaných
kriviek toku opisujúcich skutoèné reologické vlastnosti skúmaných zrazenín.
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Brzeziñski S., Wawro S., Tamborski Z.: Assessment of rheological properties of precipitate of calcium saccharate
Rheological properties of precipitate of calcium saccharate were
investigated using a Rheotest 2 rotary viscometer. It was found that
the tested precipitate of calcium saccharate was a rheologically unstable liquid which showed thixotropic features. The equilibrium
rheological parameters: non-Newtonian behavior of the precipitate
of calcium saccharate, its consistency and flow limit were also determined.
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