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Struktura składników popiołów lotnych o różnej
granulacji
W

W

*, P

M

,E

K

-W

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
*e-mail: wwons@agh.edu.pl

Streszczenie
Popioły lotne powstające w wyniku spalania węgli kamiennych w kotłach pyłowych posiadają specyﬁczne właściwości, które pozwalają
na ich różnorakie zastosowanie. Właściwości te to między innymi kulisty kształt ziaren, duża zawartość szkła glinokrzemianowego oraz
skład chemiczny zbliżony do surowców kaolinitowych. W artykule przedstawiono charakterystykę struktury składników popiołów lotnych.
W tym celu wykorzystano następujące metody badawcze: rezonans jądrowy 27Al NMR, fourierowską spektroskopię w podczerwieni
FTIR oraz analizę składu fazowego XRD/Rietveld. Popioły objęte analizą pochodziły z różnych stref elektroﬁltrów, przez co różniły się
m.in. uziarnieniem. Badania omawianych popiołów dostarczyły informacje o budowie ich składników oraz wykazały szereg różnic pomiędzy nimi. Wykazano między innymi, że glin w szkle popiołów lotnych występuje jedynie w pozycjach tetraedrycznych, a stopień jego
zeszklenia jest tym większy im popiół ma drobniejsze uziarnienie i dodatkowo szkło to charakteryzuje się większą ilością podstawień
izomorﬁcznych Si4+↔Al3+ oraz większą ilością wiązań terminalnych Si-O–.
Słowa kluczowe: popioły lotne, mullit, szkło, glin tetraedyczny, glin oktaedryczny

THE STRUCTURE OF COMPONENTS OF FLY ASH WITH DIFFERENT GRANULATION
Fly ashes produced by combustion of pulverized hard coal have speciﬁc properties that make possible their various applications. These
properties include: the spherical grain shape, the high content of aluminosilicate glass, and the chemical composition similar to kaolinite
type raw materials. The article presents a detailed description of the structure of components of selected ﬂy ashes. For this purpose, 27Al
nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) together with an analysis of the
phase composition by XRD/Rietveld were used. The studied ashes of diﬀerent graining were taken from diﬀerent zones of electrostatic
precipitators. The research provided information about the structure of ash constituents and showed a number of diﬀerences between
the ashes. It has been proved that the aluminium in the ﬂy ash glassy phase occurred only in the tetrahedral positions and the amount of
glass is greater in ﬁner grains. Moreover, the glass is characterized by greater isomorphic substitutions Si4+↔Al3+ and greater amount of
terminal Si-O– bonds.
Keywords: Fly ash, Mullite, Glass, Octahedral aluminium, Tetrahedral aluminium

1. Wprowadzenie
Popioły lotne z węgla kamiennego otrzymywane w konwencjonalnych kotłach pyłowych, jako jeden z nielicznych
odpadów przemysłowych, znalazły szerokie i zróżnicowane
zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Powodem takiego zainteresowania jest specyﬁka właściwości ﬁzyko-chemicznych popiołów lotnych obejmująca drobnoziarnistość,
kulisty kształt większości ziaren, dużą zawartość szkła glinokrzemianowego, skład chemiczny podobny do surowców
kaolinitowych, a także dużą zawartość mullitu [1, 2]. Pomimo wymienionych wspólnych cech, popioły lotne z różnych
źródeł mogą wykazywać niezwykle duże zróżnicowanie
właściwości ﬁzykochemicznych. Dlatego należy traktować
je jako zupełnie różne, potencjalne surowce, a docelowe
zastosowanie musi być w każdym przypadku potwierdzone
próbami przemysłowymi. Ziarna popiołów lotnych w przeważającej ilości są kuliste i o wysokim stopniu zeszklenia.
Jednakże i te ziarna cechują się zróżnicowaniem, głównie
pod względem gęstości i wielkości oraz składu chemiczne-

go [3-6]. Według jednego ze źródeł [7] w popiołach istnieją
następujące skrajne odmiany szkła:
– szkło typu I, które jest szkłem o niskiej gęstości oraz
o wysokim stosunku zawartości SiO2 do Al2O3; w konsekwencji szkło to zawiera małą ilość tlenków modyﬁkujących,
– szkło typu II, które jest szkłem o wysokiej gęstości,
niskim stosunku zawartości SiO2 do Al2O3 oraz o wysokiej
zawartości tlenków modyﬁkujących.
Główne zróżnicowanie właściwości popiołów lotnych wynikają przede wszystkim z rodzaju spalanego węgla, a zatem elektrowni, z której pochodzą. Jednakże jak wykazano
w pracach [2, 8, 9] również selektywny pobór popiołów, z tak
zwanych stref elektroﬁltrów, może być źródłem zróżnicowania cech ﬁzykochemicznych popiołów lotnych. W standardowych instalacjach do odpylania spalin w elektrowniach
stosuje się trzy lub cztery strefy elektroﬁltrów ułożone szeregowo za kotłem energetycznym (Rys. 1).
Pomimo dużego zróżnicowania cech, popioły ze wszystkich stref składowane są w jednym silosie retencyjnym i stosowane jako mieszanina. Skład ziarnowy jest podstawową
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Rys.1. Schemat instalacji odpylania za pomocą elektrofiltrów [8].
Fig.1. Scheme of dust extraction by ESP [8].

cechą różniącą popioły pochodzące z różnych stref elektroﬁltrów. W mniejszym stopniu różnią się one składem chemicznym i fazowym. Najbardziej gruboziarnisty jest popiół
lotny pochodzący z pierwszej strefy, czyli wychwytywany
najbliższej kotła. Pod względem składu chemicznego cechuje się on najmniejszą zawartością tlenków alkalicznych,
a największą ilością krzemionki. Pod względem składu fazowego cechuje się on największą zawartością składników
krystalicznych, czyli mullitu i kwarcu, a w konsekwencji
najmniejszą zawartością fazy szklistej. Analogicznie popiół
lotny z ostatniej strefy będzie posiadał cechy dokładnie odwrotne [8, 9].
Celem badawczym prezentowanej pracy było sprawdzenie czy szkło krzemionkowe popiołów lotnych o różnej
granulacji (np. pochodzących z różnych stref elektroﬁltrów)
wykazuje różnice strukturalne i chemiczne. Z powodu większościowego udziału szkła w popiołach różnice te mogą być
istotne w ich niektórych zastosowaniach np. jako składnik
mas ceramicznych lub składnik spoiw.

2. Plan eksperymentu i metodyka
Różnice w składzie chemicznym szkieł popiołów były
oszacowane na podstawie analizy ilościowej składu fazowego i chemicznego. W celu wykazania różnic w strukturze
szkła popiołów lotnych, czyli jego uporządkowaniu bliskiego,
zasięgu zostały zastosowane metody rezonansu jądrowego
NMR otoczenia glinu 27Al oraz fourierowska spektroskopia
w podczerwieni FTIR. Natomiast przedmiotem badań były
cztery popioły lotne, pochodzące z dwóch polskich elektrowni (oznaczonych jako A i B) i pochodzące z dwóch skrajnych
stref elektroﬁltrów: pierwszej (najbliższej kotła energetycznego) oraz trzeciej (najdalszej kotła energetycznego). Jak
już wspomniano we wprowadzeniu, popioły z różnych stref
różnią się składem ziarnowym, co potwierdzono wykonując
analizę granulometryczną aparatem MasterSizer 2000 ﬁrmy
Malvern, który wykorzystuje metodę dyfrakcji laserowej do
pomiaru średnicy cząstek w zakresie od 20 nm do 2 mm.
Elementem pomiarowym tego urządzenia jest tzw. ława
pomiarowa, w której znajdują się lasery (czerwony i niebieski, aby poszerzyć zakres pomiarowy) oraz detektory.
Pomiar można prowadzić w różnych cieczach dyspergujących. W pomiarach do niniejszego eksperymentu w tej roli
zastosowano wodę.
Przystępując do wykazania różnic w składzie chemicznym szkła popiołów w pierwszej kolejności poddano je
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analizie chemicznej, przeprowadzonej klasyczną metodą
miareczkową zgodnie z normą PN-EN 196-2, a zawartość
TiO2 oznaczono z pomiaru ekstynkcji. Następnie przeprowadzono analizę składu fazowego metodą XRD, wykorzystując metodę Rietvelda do analizy ilościowej składników
krystalicznych. W celu oszacowania zawartości fazy amorﬁcznej przeprowadzono powtórne badania XRD/Rietveld
próbek ze znaną ilością wzorca zewnętrznego – korundu
(opis metodyki zawarty w [10]). Założono, że faza amorﬁczna składa się z substancji szklistej i z amorﬁcznego
węgla (wliczonego w straty prażenia). W oszacowanej w ten
sposób ilości szkliwa zawierają się składniki krystaliczne,
których ilość jest poniżej tak zwanego progu wykrywalności
dla metody XRD. Znając skład fazowy i chemiczny popiołów
można, dokonując pewnych założeń, oszacować skład chemiczny ich fazy szklistej. Założono, że mullit występujący
w popiołach ma wzór tlenkowy – 3Al2O3·2SiO2, natomiast
kwarc – SiO2.
Kolejnym etapem badań była analiza struktury omawianych popiołów. W pierwszej kolejności przeprowadzono
badania NMR (ang. nuclear magnetic resonance), czyli
spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, która
należy do grupy spektrometrii emisyjnych. Istotą tej metody
jest wzbudzanie spinów jądrowych znajdujących się w zewnętrznym polu magnetycznym poprzez szybkie zmiany
pola magnetycznego, a następnie rejestrację promieniowania elektromagnetycznego powstającego na skutek zjawisk
relaksacji. Przygotowanie próbek analitycznych do tych
badań polegało jedynie na ich wcześniejszym wysuszeniu.
Badania prowadzono dla otoczenia glinu o masie atomowej
27 w spectrum od – 30 ppm do 90 ppm. Dla ułatwienia interpretacji wyników, poza samą analizą popiołów, przeprowadzono również badania NMR otoczenia glinu w mullicie,
pochodzącym z syntezy w fazie stałej.
Drugą metodą zastosowaną do badania uporządkowania bliskiego zasięgu szkła popiołów była spektroskopia
transmisyjna w podczerwieni FTIR (ang. Fourier transform
infrared spectroscopy). W metodzie tej na próbkę oddziałuje się promieniowaniem elektromagnetycznym w paśmie
fal podczerwieni, dla których częstotliwość jest zbliżona do
częstotliwości drgań oscylacyjnych w cząsteczkach (kryształach). Pokrycie częstości fal promieniowania podczerwonego z częstością drgań własnych atomów bądź ich ugrupowań powoduje rezonans skutkujący wzmożoną selektywną
absorpcją tych fal. Analiza widma spektroskopowego FTIR
daje informacje o oscylujących cząsteczkach oraz ich wiązaniach z najbliższym sąsiedztwem. Analiza popiołów lotnych
spektroskopem FTIR prowadzona była dla częstotliwości
(liczb falowych) od 400 cm-1 do 2000 cm-1. Podobnie jak
w przypadku badań NMR, analizie poddano mullit syntetyzowany w fazie stałej.

3. Wyniki i dyskusja
Na Rys. 2 i 3 przedstawiono wyniki składu granulometrycznego popiołów lotnych będących przedmiotem badań.
Popioły lotne z pierwszych, najbliższych kotła stref elektroﬁltrów są zdecydowanie bardziej gruboziarniste w stosunku do popiołów lotnych z trzecich stref. Założenie o różnym
uziarnieniu zawarte w celu pracy jest więc spełnione.
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Tabela 1 zawiera wyniki składu chemicznego popiołów
lotnych, natomiast w Tabeli 2 zamieszczono wyniki analizy
ilościowej ich składu fazowego.
Już na tym etapie badań można sformułować klika interesujących wniosków. Popioły lotne mają podobny skład
chemiczny i składają się głównie z tlenku krzemu i glinu.
Należy jednak podkreślić, że pozornie niewielkie ilościowo
różnice w zawartości tlenków alkalicznych mogą być istotne m.in. z punktu widzenia budowy szkła glinokrzemianowego popiołów lotnych. Tlenki te rozrywają mostki tlenowe
więźby szkła i tworzą wiązania terminalne z kationami pierwiastków pierwszej i drugiej grupy układu okresowego [7].
W przypadku popiołów z obu elektrowni odnotowano ponad
dwudziestoprocentowe różnice w ich zawartości w odnie-

sieniu do stref elektroﬁltru, z których pozyskano dany popiół. Ponadto drobnoziarniste popioły lotne z trzeciej strefy
elektroﬁltrów zawierają więcej substancji szklistej, a mniej
faz krystalicznych mullitu i kwarcu w stosunku do popiołów
ze strefy pierwszej. Oszacowany w Tabeli 3 uproszczony
skład chemiczny fazy szklistej wnosi, spójne z wcześniejszymi informacje.
Szkło popiołów lotnych o różnej granulacji wyraźnie
różni się wzajemnym stosunkiem masowym tlenków szkłotwórczych SiO2 do tzw. pośrednich Al2O3. Im stosunek ten
jest mniejszy tym większy jest stopień podstawień w fazie
szklistej tetraedrów krzemotlenowych glinotlenowymi (podstawienia izomorﬁczne Si4+↔Al3+). Popioły z trzecich stref
mają niższy omawiany wskaźnik w stosunku do popiołów

7,0

6,0
I strefa

6,0

5,0

2,0

0,0

0,0
0,1

1000,0

1,0

10,0

100,0

1,0

0,1

1,0

średnica ziaren [μm]

1000,0

2,0

3,0

100,0

3,0

III strefa

10,0

4,0

4,0

1,0

udział [% w/w]

udział [% w/w]

I strefa

III strefa

5,0

średnica ziaren [μm]

Rys. 2. Skład ziarnowy popiołów z elektrowni A.
Fig. 2. Grain size distribution of fly ashes from power plant A.

Rys. 3. Skład ziarnowy popiołów z elektrowni B.
Fig. 3. Grain size distribution of fly ashes from power plant B.

Tabela 1. Skład chemiczny popiołów lotnych.
Table 1. Chemical composition of fly ashes.
Elektrownia A
Strefa I

Elektrownia B
Strefa III

Strefa I

Strefa III

SiO2 [% mas.]

51,81

48,43

50,30

46,40

Al2O3 [% mas.]

26,92

28,72

25,36

26,00

Fe2O3 [% mas.]

6,07

6,35

9,50

9,35

CaO [% mas.]

4,71

4,63

3,80

4,90

MgO [% mas.]

2,56

2,60

3,00

3,40

TiO2 [% mas.]

1,02

1,17

1,03

1,08

SO3 [% mas.]

0,25

0,94

1,08

1,93

Na2O [% mas.]

1,12

1,77

2,36

3,05

K2O [% mas.]

2,63

2,81

2,00

2,21

Straty prażenia 1000 °C [%]

2,80

1,47

0,50

1,06

Strefa I

Strefa III

Strefa I

Strefa III

Faza szklista [% mas.]

71,8

82,8

73,3

82,9

Straty prażenia [%]

2,8

1,5

0,5

1,1

Tabela 2. Skład fazowy popiołów lotnych.
Table 2. Phase composition of fly ashes.
Elektrownia A

Elektrownia B

Mullit [% mas.]

17,3

11,6

15,6

9,7

Kwarc [% mas.]

8,3

3,5

10,5

6,5

Hematyt [% mas.]

-

0,6

-

-
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z pierwszych stref, czyli mają bardziej glinowy charakter.
Podstawienia tetraedrów krzemotlenowych glinotlenowymi
nie są równocenne pod względem ładunku (podstawienia
heterowalentne), co powoduje powstanie dodatkowego ładunku ujemnego. Ładunek ten jest kompensowany wbudowywaniem kationów i rozrywaniem więźby szkła.
Na Rys. 4 i 5 zamieszczono widma NMR otoczenia glinu o masie atomowej 27, uzyskane w przypadku popiołów
lotnych i mullitu.
Celem tych badań było określenie stosunku glinu oktaedrycznego do tetraedrycznego w badanych materiałach.
W ceramice tlenkowej pierwiastek ten występuje w dwóch
różnych pozycjach strukturalnych: w tetraedrach glinotlenowych (np. gliniany) oraz oktaedrach glinotlenowych (np.
Al2O3). Widmo NMR otoczenia glinu w mullicie zawiera pojedynczy pik świadczący o obecności glinu oktaedrycznego
z maksimum dla częstości rezonansowej 1 ppm oraz rozsz-

czepiony pik z co najmniej dwoma maksimami o częstości
rezonansowej w 47 ppm i 62 ppm, świadczący o obecności
glinu tetraedycznego. Jak podaje literatura [11] istnieje także pik dla częstości rezonansowej około 53 ppm, jednakże
nie jest on widoczny ze względu na koincydencje z dwoma
wyżej wymienionymi pikami. Rozszczepienie widma glinu
tetraedycznego wynika z istnienia trzech różnych ułożeń tetraedrów glinotlenowych w sieci krystalicznej mullitu, które
przedstawiono na Rys. 6.
Ponadto w widmie mullitu zarejstrowano niewielkie maksimum dla częstości 13 ppm, związane z obecnością glinu
w pozycji oktaedycznej w korundzie. Faza ta jest wtrąceniem
wynikającym z niecałkowitej syntezy mullitu.
Popioły lotne zawierają około (25-30)% tlenku glinu.
Część tlenku glinu jest składnikiem mullitu, pozostała ilość
glinu, obecna w popiołach lotnych tworzy fazę szklistą.
Porównując widmo popiołów lotnych z widmem mullitu

Tabela 3. Oszacowany skład chemiczny szkła popiołów lotnych.
Table 3. Estimated chemical composition of glass in fly ashes.
Elektrownia A

Elektrownia B

Strefa I

Strefa III

Strefa I

Strefa III

SiO2 [% mas.]

54,0

50,3

48,3

44,9

Al2O3 [% mas.]

20,3

24,6

19,3

23,0

Pozostałe składniki [% mas.]

25,7

25,1

32,4

32,1

SiO2/Al2O3

2,66

2,04

2,50

1,95

Al[6]

Al[6]

Al[4]

1

62

47

Al[4]

1

55

51

*
13

Mullit

62

47

*
Mullit

54

56

13
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Rys. 7. Widmo FTIR popiołów lotnych z elektrowni A i mullitu.
Fig. 7. FTIR spectra of power plant A fly ashes and mullite.
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Rys. 5. Widma NMR otoczenia glinu 27Al popiołów lotnych z elektrowni B i mullitu.
Fig. 5. 27Al MAS-NMR spectra of power plant B fly ashes and mullite.
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Rys. 4. Widma NMR otoczenia glinu 27Al popiołów lotnych z elektrowni A i mullitu.
Fig. 4. 27Al MAS-NMR spectra of power plant A fly ashes and mullite.
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Rys. 8. Widmo FTIR popiołów lotnych z elektrowni B i mullitu.
Fig. 8. FTIR spectra of power plant B fly ashes and mullite.
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– asymetrycznym drganiom rozciągających Si-O- w sąsiedztwie krzemu.
Dla popiołów lotnych z I strefy zaobserwowano, że maksimum tego pasma jest zazwyczaj nieznacznie przesunięte
w kierunku wyższych liczb falowych, co świadczy o mniejszej ilości rozerwanych mostów tlenowych. W przypadku
popiołów z III strefy stwierdzono nieznacznie większe wybrzuszenie głównego piku od strony wyższych liczb falowych. Prawdopodobnie efekt ten jest spowodowany większą
zawartością mostków Si-O-Al, które występują w głównie
szkle glinokrzemianowym oraz mullicie.

4. Wnioski

Rys. 6. Struktura mulitu [11].
Fig. 6. Structure of mullite [11].

oraz mając jednocześnie informacje o zawartości mullitu
w popiołach, można ocenić w jakiej koordynacji występuje
glin w fazie szklistej popiołów lotnych. Pole powierzchni
wymienionych pików można odnieść do ilości glinu w poszczególnych koordynacjach. W przypadku widma mullitu
wyliczono proporcje pola powierzchni piku glinu w pozycji oktaedycznej do pól powierzchni glinu w pozycji tetraedrycznej wynoszącą 0,55:1. W popiołach lotnych stosunek
ten jest zupełnie inny. Glinu w pozycji tetraedrycznej jest
nieporównywalnie więcej niż glinu w pozycji oktaedrycznej.
Można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że
w szkle popiołów występuje jedynie glin w koordynacji tetraedrycznej, natomiast pojawiający się niewielki pik glinu
oktaedycznego jest związany jedynie z obecnością mullitu.
Im więcej mullitu zawiera dany popiół, tym większy jest
pik odpowiadający za glin oktaedryczny. Co więcej, nawet
przy takich założeniach, w popiołach powinna być mniejsza
dysproporcja w sumarycznym stosunku glinu oktaedrycznego do tetraedrycznego. Można to wytłumaczyć niższym
rzeczywistym udziałem mullitu w tych popiołach lub dużą
ilością podstawień kationu glinu w pozycjach oktoedycznych w mullicie np. przez jony Fe3+. Na podstawie widm
NMR otoczenia glinu popiołów lotnych, można wysunąć
jeszcze jeden ciekawy wniosek. Pomimo, że metodą XRD
nie stwierdzono w popiołach lotnych korundu, to jednak pojawia się wyraźny pik przy częstości rezonansowej 13 ppm
świadczący o jego istnieniu.
Na Rys. 7 i 8 przedstawiono widma FTIR popiołów lotnych, będących przedmiotem badań, oraz mullitu.
Duża szerokość połówkowa większości pików w widmie
FTIR popiołów potwierdza wysoką zawartość w nich szkła.
Ponadto widma badanych popiołów wykazują duże podobieństwo. Najbardziej charakterystycznym pasmem nieznacznie różnicującym popioły lotne jest pasmo w zakresie
częstości falowej od około 900 cm-1 do 1250 cm-1. Ten zakres
widma powstaje z nałożenia się trzech pasm odpowiadającym kolejno od najniższej liczy falowej:
– asymetrycznym drganiom rozciągającym Si-O- rozerwanych mostków tlenowych,
– asymetrycznym drganiom rozciągających Si-O- w sąsiedztwie glinu tetraedycznego,

Celem badawczym pracy było sprawdzenie występowania różnic strukturalnych i chemicznych w szkle popiołów
lotnych o różnej granulacji. W artykule przedstawiono charakterystykę popiołów pochodzących z I (gruboziarniste)
i III (drobnoziarniste) strefy elektroﬁltrów z dwóch różnych
elektrowni. Popioły te nie wykazywały znacznych różnic
w składzie chemicznym, ale różniły się składem fazowym.
Zaobserwowano, że gruboziarniste popioły z I strefy elektroﬁltrów zawierają więcej składników krystalicznych i mniej
fazy szklistej niż drobnoziarniste popioły z III strefy elektroﬁltrów. Przyczyny tych różnic tkwią w różnej dynamice
chłodzenia ziaren popiołu w trakcie ich powstawania. Grube
ziarna popiołów postają z dużych kropli fazy ciekłej obecnej
w kotle w trakcie spalania węgla. Im większe są krople fazy
ciekłej tym wolniej ulegają ochłodzeniu w całej swej objętości, a przez to mniejszy jest w nich stopień zeszklenia
i większy udział krystalitów w tym głównie mullitu. Krystalizacja tej fazy powoduje istotne zubożenie szkła popiołów
w tlenek glinu. Jak wykazano w badaniach NMR tlenek glinu
w szkle wszystkich popiołów występuje wyłącznie w koordynacji tetraedrycznej. To oznacza, że szkło popiołów gruboziarnistych ma mniejszy udział tetraedrów glinotlenowych,
a większy udział tetraedrów krzemotlenowych w stosunku
do szkła popiołów drobnoziarnistych. Tetraedry te posiadają
różny ładunek, co ma odzwierciedlenie w strukturze analizowanych popiołów. Podstawienia izomorﬁczne Si4+↔Al3+
w tetraedrach powodują powstanie dodatkowego ładunku
ujemnego, który musi być skompensowany dodatkowymi
kationami: Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Nadmiar tych kationów powoduje rozrywanie mostków tlenowych i utworzenie wiązań
terminalnych Si-O-. Drobnoziarniste popioły lotne z III strefy
nie tylko mają większy stopień podstawień Si4+↔Al3+, ale
jak pozwalają przypuszczać wyniki FTIR, również więcej
wiązań terminalnych.
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