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Streszczenie
Aktualna norma PN-EN 450-1:2009 Popió lotny do betonu. Denicje, wymagania i kontrola jakoci wprowadzia podzia popioów lotnych na kategorie. Celem kategoryzacji jest zrónicowanie jakoci popioów lotnych w oparciu o zawarto strat praenia (kategoria A,B,C)
i miako (kategoria N i S).
W prowadzonych badaniach stwierdzono, e popioy lotne poszczególnych kategorii róni si skadem fazowym, aktywnoci pucolanow, wododnoci oraz maj wpyw na efektywno dziaania, powszechnie stosowanych w technologii, domieszek chemicznych
uplastyczniajcych i upynniajcych. S to istotne waciwoci dla trwaoci kompozytów cementowo-popioowych, których znajomo pozwoli na efektywne stosowanie popioów lotnych poszczególnych kategorii w produkcji cementu i betonu.
Sowa kluczowe: kluczowe: popió lotny, normalizacja, kategoryzacja, zaprawa, beton

CATEGORIZATION OF FLY ASH AGAINST THE PROPERTIES OF CEMENT-FLY ASH COMPOSITES
Fly ashes have been put into categories according to the current standard PN-EN 450:1:2009 Fly ash for concrete. Denition, requirements and quality control. The aim of the categorization process is to differentiate the quality of y ashes on the basis of content of ignition
loss (categories A, B, C) and neness (categories N and S). During tests, it was stated that y ashes of the particular categories differ in
the phase composition, pozzolana activity and water demand, and they in uence the performance of commonly used chemical admixtures
such as plasticizers and superplasticizers. These properties are essential for the durability of cement- y ash composites, and the command
of them will make possible the effective use of particular categories of y ashes in the cement and concrete production.
Keywords: Fly ash, Normalization, Categorization, Mortar, Concrete

Wprowadzenie
Wspóczesny beton jest materiaem kompozytowym
gdzie, obok tradycyjnych skadników takich jak cement oraz
kruszywo i woda, obecne s take dodatki mineralne i domieszki chemiczne. S to penowartociowe skadniki betonu, które w znaczcy sposób mog ksztatowa waciwoci zarówno mieszanki betonowej, jak i stwardniaego betonu [1-3].
Jednym z najczciej stosowanych dodatków mineralnych w skadzie betonu (cementu) s popioy lotne krzemionkowe. Waciwe stosowanie popioów lotnych w technologii
cementu i betonu wpisuje si w strategi zrównowaonego
rozwoju, bowiem pozwala na optymalizacj zuycia cementu w skadzie mieszanki betonowej (obnienie zuycia energii i emisji CO2, obnienie zuycia naturalnych surowców
kopalnych w produkcji klinkieru cementowego) i ograniczy
negatywny wpyw na rodowisko naturalne poprzez ograniczenie powierzchni na deponowanie uciliwych ubocznych
produktów procesów przemysowych jakim s popioy lotne.

W ostatnich latach obserwuje si dosy dynamiczne
zmiany w normalizacji dotyczce wymaga jakociowych
dla popioów lotnych; uwzgldniaj one m.in. stosowanie,
w procesie spalania w energetyce, paliw odnawialnych i alternatywnych oraz wprowadzaj kategoryzacj popioów
lotnych [4].
W prowadzonych pracach dowiadczalnych starano si
odpowiedzie na pytanie na ile stosowanie popioów lotnych rónych kategorii moe mie wpyw na ksztatowanie
si waciwoci kompozytów cementowych. Uwag zwrócono szczególnie na stosowanie popioów lotnych o zmiennej
zawartoci strat praenia i zmiennej miakoci.

Kategoryzacja popiou lotnego stosowanego
jako dodatek do betonu
Popió stosowany jako dodatek do betonu (typ II) musi
spenia wymagania zawarte w normie PN-EN 450-1:2009
[4]. Wprowadza ona pojcie kategoryzacji popiou lotnego
w zalenoci od zawartoci strat praenia (Tabela 1 – kate-
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goria A, B lub C) oraz miakoci (Tabela 1 - kategoria N i S).
W stosunku do wczeniejszych wersji normy EN 450-1, zgodzono si na znacznie wikszy udzia strat praenia w skadzie popiou, tj. z 5% do 9%. Jest to poziom znacznie wikszy ni okrelony w normach innych krajów np. w ASTM [5].
Podstawowym skadnikiem strat praenia popiou lotnego krzemionkowego jest niespalony wgiel, zazwyczaj wystpujcy w postaci koksiku o bardzo rozwinitej powierzchni waciwej. Pogldy o wpywie niespalonego wgla na jako kompozytów cementowych w literaturze s rozbiene [6-9]. Problem ten jest jednake na tyle wany, e cz
krajów europejskich w swoich uregulowaniach przyja rozwizania zawajce zakres stosowania popioów lotnych
o stratach praenia do 5% [9-10]. Jest to take wskazówka
praktyczna dla naszego kraju, poniewa zaostrzone wymagania jakociowe dla popioów przyjto w krajach o zblionych do Polski warunkach klimatycznych.
Druga kategoryzacja dotyczy miakoci (Tabela 1 – kategoria N i S). Popioy lotne krzemionkowe kategorii S, o bardzo niskiej pozostaoci na sicie 45 m (poniej 12%), musz dodatkowo zmniejsza wododno mieszanego spoiwa cementowo-popioowego (30% popiou lotnego) o 5%
w stosunku do cementu porównawczego, zazwyczaj jest to
cement portlandzki CEM I 42,5 lub CEM I 52.
Popioy lotne o miakoci kategorii S, ze wzgldu na
znaczn redukcj wody zarobowej, s bardzo wartociowym
skadnikiem betonów wysokowytrzymaociowych (wysokowartociowych) [1-3,11].

ów (P-1 do P-12) reprezentuj popió stanowicy tzw. wypad spod wszystkich sekcji elektro ltra.
Wykonane badania skadu mineralnego metod dyfrakcji rentgenowskiej wykazay, i gównymi skadnikami krystalicznymi popioów lotnych s kwarc, mulit oraz hematyt.
Na Rys. 1 pokazano, dla wybranych popioów, zmienno
intensywnoci re eksów gównych faz krystalicznych w zakresie ktowym 20-30°(2 ). Rys. 2-4 pokazuj morfologi
ziaren wybranych próbek popiou obserwowan w elektronowym mikroskopie skaningowym.
Tabela 1. Kategoryzacja popiou lotnego.
Table 1. Categorization of y ash.

Skadnik
Straty praenia:
kategoria A
kategoria B
kategoria C

≤ 5,0 %
2,0% - 7,0%
4,0% - 9,0%

Miako, pozostao na sicie
o oczkach 0,045 mm przy przesiewaniu na mokro wg PN-EN 451-2
kategoria N
kategoria S

≤ 40%
≤ 12%

Wododno (dotyczy popiou
o miakoci w kategorii S)

Kategoryzacja a waciwoci popioów
lotnych
W prowadzonych badaniach uyto 14 próbek popioów
lotnych. Tabela 2 przedstawia oznaczone waciwoci popioów niezbdne do okrelenia ich kategoryzacji. Próbki
popiou oznaczone symbolem S-1 i S-2 zostay selektywnie odebrane z elektro ltra; próbka S-1 z I sekcji elektro ltra, pooonej najbliej komina, próbka S-2 z II sekcji znajdujcej si w rodku elektro ltra. Pozostae próbki popio-
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≤ 95% wododnoci
cementu portlandzkiego
CEM I uytego do bada

W Tabeli 3 zamieszczono wyniki bada wskanika aktywnoci pucolanowej poszczególnych próbek popiou lotnego, który stanowi stosunek, w procentach, wytrzymaoci
na ciskanie belek ze znormalizowanej zaprawy, wykonanej
z uyciem spoiwa mieszanego cementowo-popioowego zawierajcego 75% mas. cementu portlandzkiego CEM I 42,5R
i 25% mas. popiou lotnego, do wytrzymaoci na ciskanie
zapraw normowych wykonanych z uyciem 100% cementu
portlandzkiego CEM I 42,5R.

Rys. 1. Zmienno intensywnoci reeksów na dyfraktogramach popioów lotnych.
Fig. 1. Changes of peaks intensity in the diffraction patterns of y ashes.
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Tabela 2. Kategoryzacja popioów lotnych.
Table 2. Categorization of y ashes.

Symbol popiou

Zawarto strat
praenia,
[% mas.]

Kategoria wg
PN-EN 450-1

Pozostao na sicie 0,045 mm
[% mas.]

Wododno
[% mas.]

Kategoryzacja wg
PN-EN 450-1

S-1

1,79

A

1,0

84,4

S

S-11

3,55

A

10,7

90,7

S

P-1

7,80

C

40,6

104,0

po za kategori

P-2

8,48

C

27,5

102,0

N

P-3

6,20

B

38,8

100,5

N

P-4

8,22

C

48,4

111,1

P-5

6,25

B

38,4

104,0

P-6

4,06

A

20,2

100,4

N

P-7

7,66

C

41,3

104,4

po za kategori

N

P-8

5,17

B

34,7

104,4

N

P-19

4,66

A

29,9

100,4

N

P-10

2,20

A

34,4

100,0

N

P-11

17,9

po za kategori

39,8

120,0

N

P-12

12,7

po za kategori

45,3

117,0

po za kategori

Rys. 3. Mikrofotograa SEM popiou lotnego S-2.
Fig. 3. SEM microphotograph of the S-2 y ash.
Rys. 2. Mikrofotograa SEM popiou lotnego S-1.
Fig. 2. SEM microphotograph of the S-1 y ash.

Rysunek 5 przedstawia poziom wytrzymaoci spoiw mieszanek cementowo- popioowych zawierajcych w swoim
skadzie 30% (Rys. 5a) oraz 50 % (Rys. 5b) wybranych popioów lotnych. Zaprawy zostay zarobione iloci wody wynikajc z wodoadnoci popioów lotnych (Tabela 2), która
zostaa oznaczona poprzez porównanie rozpywu zaprawy
wykonanej ze spoiwa cementowo-popioowego (70 % mas.
cement portlandzki CEM I 42,5R, 30% mas. badany popió
lotny) na stoliku rozpywowym w stosunku do rozpywu zaprawy wykonanej z cementu porównawczego CEM I 42,5R.

Rys. 4. Mikrofotograa SEM popiou lotnego P-5.
Fig. 4. SEM microphotograph of the S-5 y ash.
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Tabela 3. Aktywno pucolanowa popioów lotnych.
Table 3. Pozzolana activity of y ashes.

Symbol próbki

Wskanik aktywnoci
pucolanowej [%] po upywie
28 dni

90 dni

Cement CEM I 42,5 R

100,0

100,0

S-1

104,4

128,3

S-2

96,0

114,0

P-1

74,2

95,4

P-2

80,5

99,6

P-3

82,4

100,2

P-4

74,2

84,0

P-5

78,8

98,5

P-6

91,8

110,5

P-7

80,3

98,9

P-8

85,7

101,9

P-9

83,2

101,3

P-10

78,4

93,2

P-11

75,5

84,3

P-12

69,5

80,4

W celu sprawdzenia i oceny efektywnoci dziaania domieszek chemicznych, w zalenoci od zmiennej jakoci
popiou lotnego, wykonano ocen rozpywu zaprawy wykonanej ze spoiwa cementowo-popioowego zawierajcego
w swoim skadzie 30% popiou lotnego (metodyka bada
jest szczegóowo opisana w Zaczniku B do normy PN-EN
450-1:2009 [4]). W badaniach stosowano plasty kator Plastiment BV 1M w iloci 0,6% w stosunku do masy spoiwa cementowo-popioowego. Baz chemiczn plasty katora stanowi lignosulfonian magnezu. Natomiast superplasty kator
dodawano w iloci 1,2% w stosunku do masy spoiwa. Uyto plasty katora polimerowego Sika Viscocrete 5-600 opartego na polikarboksylanach. Oznaczenie przeprowadzono
na popioach S-1, S-2 i P-5. Rozpyw okrelano na wieej
zaprawie, jak te po upywie 30, 60 i 90 minut od momentu
przygotowania zapraw. We wszystkich przypadkach stosowano t sam ilo wody zarobowej.
Wyniki przeprowadzonych oznacze zamieszczono w Tabelach 5 i 6.

Omówienie wyników bada

Wytrzymao, MPa

Wytrzymao, MPa

Badaniom poddano popioy lotne pochodzce od rónych
producentów, o rónej miakoci i zawartoci strat praenia.
S to gówne waciwoci pozwalajce na ich kategoryzacj w wietle wymaga aktualnej normy PN
-EN 450-1:2009 [4]. Próbki popiou oznaczoCEM I 42,5R; w/c=0,5
70
62,4
ne jako S-1 i S-2 speniay wymagania doty60
czce miakoci dla kategorii S (Tabela 1 i 2).
S-1; w/c=0,5
51,1
Cech charakterystyczn popioów kategorii S
50
43,9
41,3
S-1; w/c=0,4
51,3
jest niska intensywno pików pochodzcych
39,0
40
34,3
34,1
od krystalicznego kwarcu (Rys. 1), z czego na33,0
S-2; w/c=0,5
37,7
ley wnioskowa, e w popioach kategorii S
30
26,1
22,7
19,5
jest najwysza zawarto fazy szklistej. Ziar27,4
S-2; w/c=0,42
20
na popiou lotnego kategorii S maj sferyczny
10
ksztat ziaren o rozmiarach, w przewaajcej
P-5; w/c=0,5
iloci, do kilkunastu mikrometrów (Rys. 2 i 3).
0
P-5; w/c=0,52
Natomiast pozostae popioy mieciy si
7 dni
28 dni
w kategorii N, z wyjtkiem popioów P-1, P-2
a)
i P-12, które charakteryzoway si pozostaoci na sicie 0,045 mm przekraczajc 40%
CEM I 42,5R; w/c=0,5
70
(Tabela 2). Zaleno midzy wododnoci
a miakoci uytych w badaniach popioów
60
55.7
S-1; w/c=0,5
pokazano na Rys. 6. Zwraca uwag znacz46,0
50
cy poziom redukcji wododnoci przez poS-1;
w/c=0,37
51.3
pioy lotne kategorii S (Tabela 2); popió S-1
40
32.7
32,0
zredukowa wododno o 15,6%, natoS-2; w/c=0,5
29.3
29.3
37.7
30
25.8
miast popió S-2 o 9,3%. Skutkuje to znacz22.3
S-2; w/c=0,38
cym wzrostem wytrzymaoci na ciskanie za20
15.8
13.8 13.2
praw o tym samym rozpywie (Rys. 5a i 5b).
17.5
10
P-5; w/c=0,5
Mona zauway, e stopie redukcji iloci
0
wody
zarobowej wzrasta ze wzrostem udziaP-5; w/c=0,53
7 dni
28 dni
u tego rodzaju popiou lotnego w skadzie cementu (betonu).
b)
Analizujc dane z Tabeli 2 mona zauwaRys. 5. Wpyw iloci i rodzaju popiou lotnego na wytrzymao zapraw z uwzgldnie- y, e wikszo popioów lotnych ma pozoniem ich wodo dnoci: a) 30% dodatku popiou; b) 50% dodatku popiou
stao na sicie 0,045 mm w zakresie 25-40%
Fig. 5. Inuence of amount and type of y ash on mortar strength, taking into account
(kategoria N) i charakteryzuje si wododthe water demand: a) 30% y ash additive, b) 50% y ash additive.
noci od 100 do 105%. Natomiast znaczco
wzrasta wododno popioów lotnych o wysokiej pozostaoci na sicie 0,045 mm i wy-
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Tabela 5. Efektywno dziaania domieszki uplastyczniaj cej.
Table 5. Effectiveness of plastisizer action.
Symbol/kategoria
popiou lotnego

S – 1/A/S

S – 2/A/S

P – 5/B/N

Ilo wody
[ml]

202,5

202,5

202,5

Czas
[min]

Rozpyw
[mm]

wiea

254,5

30

246,5

60

241,0

90

220,0

wiea

232,0

30

222,5

60

211,0

90

206,5

wiea

144,0

30

144,5

60

132,0

90

123,5

Tabela 6. Efektywno dziaania domieszki upynniaj cej.
Table 6. Effectivenes of superplastisizer action.
Symbol/
kategoria popiou

Ilo wody
[ml]

S – 1/A/S

S – 2/A/S

P – 5/B/N

180

180

180

Czas
[min]

Rozpyw [mm]

wiea

288,0

30

powyej 300

60

powyej 300

90

powyej 300

wiea

267,5

30

281,5

60

274,5

90

268,5

wiea

127,5

30

147,0

60

174,0

90

180,5

sokiej zawartoci strat praenia (niespalonego wgla). Obrazuje to Rys. 6. Mona wnioskowa e, popioy lotne kategorii N (kryterium miakoci) i stratach praenia do 7% (kategoria A i B; Tabela 2) w zbliony sposób ksztatuj poziom
wododnoci spoiwa cementowo-popioowego. Zdecydowanie najwiksz wododnoci charakteryzuj si popioy lotne o pozostaoci na sicie 0,045 mm wynoszcej powyej 40% i wysokich stratach praenia (Tabela 2; Rys. 6).

Rys. 7. Miako popioów lotnych a ich aktywno pucolanowa.
Fig. 7. Pozzolana activity as a function of neness of y ashes.

Rys. 6. Zaleno midzy wodo dnoci popioów a zawartoci
strat praenia i miakoci .
Fig. 6. Relationship between water demand of y ashes and both
ignition loss and neness.

Popioy lotne o maej pozostaoci na sicie 0,045 mm (kategoria S) charakteryzuj si wysok aktywnoci pucolanow. Natomiast aktywno pucolanowa popioów o pozostaoci na sicie 0,045 mm midzy 30 a 40% jest podobna,
zarówno po 28 i 90 dniach. Zdecydowanie najnisz aktywnoci charakteryzuj si popioy grube o pozostaoci powyej 40% (Rys. 7). Cech charakterystyczn popioów lotnych z wysok zawartoci strat praenia jest stosunkowo
may przyrost aktywnoci pomidzy 28 a 90 dniem (Tabela
2 i 3; próbki P-4, P-11 i P12).

Oceniajc wspóprac domieszek chemicznych ze spoiwami cementowo-popioowymi naley stwierdzi, e plasty katory i superplasty katory bardzo dobrze wspópracuj z popioami kategorii S/A (Tabela 5 i 6; próbki S-1 i S-2).
Natomiast wspópraca domieszek chemicznych ze spoiwami zawierajcymi popió kategorii N/B (popió P-5 o stracie praenia 6,25%) jest znacznie mniej efektywna. Zwizane to jest z du adsorpcj domieszek chemicznych na
powierzchni niespalonego koksiku o bardzo rozwinitej powierzchni. Skutkuje to dozowaniem znacznie wikszej iloci domieszki chemicznej (superplasty katora) dla uzyskania podanej konsystencji.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników
pozwalaj na sformuowanie kilku praktycznych uogólnie
dotyczcych jakoci popioów lotnych:
1. Popioy lotne kategorii S (pozostao na sicie 0,045 mm
poniej 12%) o stratach praenia do 5% (kategoria A)
mog stanowi bardzo wartociowy skadnik betonów
zwykych i betonów nowych generacji (beton wysokowytrzymaociowy, beton wysokowartociowy, beton samo-
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zagszczajcy si, wibrobetony). Zwizane to jest z ich
wysok aktywnoci oraz zdolnoci tego rodzaju popiou lotnego do znacznej redukcji wododnoci.
2. Popioy lotne kategorii N (pozostao na sicie 0,045 mm
poniej 40% ) i zawartoci strat praenia do 5% (kategoria A) w niewielkim stopniu zmieniaj wododno w stosunku do cementu porównawczego. Zwikszona zawarto strat praenia (kategoria B) w popiele o miakoci
kategorii N nie pozwala jednoznacznie stwierdzi negatywnego ich wpywu na aktywno pucolanow i zdolno do zwikszania wododnoci.
3. Popioy lotne o miakoci kategorii N i zawartoci strat
praenia do 9% (kategoria C) bd zwiksza wododno kompozytów cementowo-popioowych. Charakteryzuj si one mniejsz aktywnoci pucolanow
i znacznie obniaj efektywno plasty katorów i superplasty katorów.
4. Popioy lotne nie speniajce wymaga normy PN-EN
450-1:2009, zarówno w zakresie miakoci jak i zawartoci strat praenia, s produktami niskiej jakoci i nie
powinny by stosowane jako dodatki w skadzie betonu.
Podkreli naley, e kategoryzacja popioów lotnych zawarta w normie PN-EN 450-1:2009, daje moliwo wprowadzenia na rynek szeregu produktów popioowych o cile
zde niowanych parametrach jakociowych. Jest to szansa
na bardziej efektywne stosowanie popioów lotnych w technologii cementu i betonu.
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