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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki bada mrozoodpornoci betonów zawierajcych popió lotny z elektrowni spalajcej w kotach konwencjonalnych paliwo skadajce si w 80% ze zrbków drzewnych i w 20% z wgla kamiennego. Omówiono równie rezultaty bada wnikania w tak otrzymane betony jonów Cl-. Znaczne rónice pomidzy popioami stanowicymi przedmiot bada i konwencjonalnymi popioami lotnymi powoduj, e nie mona a priori wskaza kierunków ich zastosowania, bez obawy spowodowania znaczcego obnienia trwaoci betonów naraonych na zamraanie i odmraanie. Za miar mrozoodpornoci betonów przyjto mas zuszcze odniesion do odpowiednio przygotowanej powierzchni elementu betonowego, poddanego 112 cyklom zamraania i odmraania w obecnoci 3% roztworu
wodnego chlorku sodu. Szybko wnikania jonów chlorkowych do betonów oceniano w warunkach nieustalonego przepywu jonów Cl- po
28, 90 i 180 dniach twardnienia. Badania wykazay, e wprowadzenie do betonów do 25% zmielonego popiou lotnego ze wspóspalania
biomasy drzewnej i wgla kamiennego, przy dostatecznie duym dodatku domieszki napowietrzajcej i przy zachowaniu odpowiednich
warunków dojrzewania i pielgnacji, moe korzystnie ksztatowa cechy betonów, decydujce o trwaoci konstrukcji.
Sowa kluczowe: popió lotny, beton, mrozoodporno, wnikanie chlorków

DURABILITY OF CONCRETES CONTAINING FLY ASH
FROM CO-COMBUSTION OF WOOD BIOMASS AND BITUMINOUS COAL
The results of a frost resistance test of concrete with y ash formed during co-combustion of the fuel mix containing 80% of biomass
and 20% of bituminous coal were presented. The changes of concrete resistance to the chloride penetration were also discussed. Because
of signi cant differences between y ash tested and conventional y ash, the ways of its application cannot be indicated without the risk
of decrease in concrete durability during freezing and thawing. The frost resistance was evaluated based on the mass of material scaled
from the concrete surface subjected to 112 cycles of freezing and thawing in the presence of 3% NaCl solution. The chloride ion penetration into the concrete was determined by means of a rapid method in non-steady-state condition, after 28, 90 and 180 days of storage. The
analysis of test results indicates that the introduction to concrete up to 25% of ground y ash derived from the co-combustion of biomass
and coal may have bene cial effect on the concrete properties responsible for durability of the structures when suf cient amount of the
air-entraining agent is added and the proper curing conditions applied.
Keywords: Fly ash, Concrete, Frost resistance, Chloride penetration

1. Wprowadzenie
Popioy lotne speniaj w betonach dwojak rol: mikrokruszywa oraz aktywnego dodatku pucolanowego. Uzupenienie stosu kruszywowego drobnymi ziarnami popiou lotnego odgrywa wan rol ju w pocztkowym okresie wytwarzania betonów. Im wikszy jest udzia drobnych frakcji
ziarnowych w popiele i im wiksza jest w nich zawarto ziaren kulistych, tym silniej zaznacza si efekt „oyskowania”
i upynnienia mieszanki betonowej. Duy wpyw na waciwoci betonów z popioami lotnymi wywiera zawarto i forma w jakiej wystpuj w popiele pozostaoci niespalonego
wgla. Wprowadzenie do betonu dobrej jakoci popiou lotnego (o maej pozostaoci na sicie 45 μm i niewielkiej zawartoci niespalonego wgla) zapobiega segregacji skadników
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betonu i wydzielaniu si mleczka cementowego, zmniejsza
wododno i poprawia urabialno, umoliwiajc ograniczenie iloci wody niezbdnej do uzyskania podanej konsystencji betonu [1].
Zmiany zaczynu cementowego, a tym samym betonu, spowodowane reakcjami chemicznymi zachodzcymi w ukadzie cement–popió–woda, uwidaczniaj si zazwyczaj po duszym czasie [2], a ich kinetyka uzaleniona
jest od aktywnoci pucolanowej popioów oraz warunków,
w jakich dojrzewaj betony. Reakcje pucolanowe prowadz
do wzrostu w zaczynie cementowym zawartoci uwodnionych krzemianów wapnia (C-S-H) i ograniczenia zawartoci
Ca(OH)2. Towarzyszce tym reakcjom zmiany morfologii
skadników zaczynu ograniczaj jego porowato kapilarn i wytrzymao, w znaczcym stopniu ksztatujc cechy
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uytkowe betonów, w tym równie ich mrozoodporno i odporno na dziaanie rodków odladzajcych.
Zastpienie czci cementu popioem lotnym zmienia
dynamik narastania wytrzymaoci betonu. Wczesne wytrzymaoci betonów zawierajcych popió lotny s nisze,
jednak po upywie okrelonego czasu betony te mog osign wytrzymaoci wiksze ni betony bez dodatku popiou. Betony zawierajce dobrej jakoci popioy lotne wykazuj wysz odpornoci na dziaanie czynników agresywnych
[3, 4], a przy waciwie prowadzonej pielgnacji, posiadaj
równie zadawalajc mrozoodporno. O odpornoci betonów na zamraanie i rozmraanie decyduje szereg czynników, w tym równie czas dojrzewania betonów przed poddaniem ich dziaaniu niskich temperatur i rodków odladzajcych oraz warunki ich dojrzewania. Im duszy jest okres dojrzewania betonów, poprzedzajcy oddziaywanie na nie niskich temperatur, tym lepsza jest mrozoodporno betonów.
Liczba publikacji omawiajcych problemy mrozoodpornoci betonów zawierajcych popioy lotne z paliw o duym
udziale biomasy jest znikoma. Zmiany nastpujce w energetyce mog w stosunkowo krótkim czasie doprowadzi do
znacznego zwikszania udziau biomasy w cakowitej masie spalanych paliw. Konieczna jest zatem odpowied na pytanie, czy popioy lotne z paliw o wikszym udziale biomasy ni przewiduje norma PN-EN 450-1:2009 [5], mog by
uyte do wytwarzania betonów, które bd eksploatowane
w warunkach klimatycznych panujcych w Polsce?

W pracy przedstawiono wyniki badania mrozoodpornoci
betonów, zawierajcych do 25% popioów z wgla kamiennego i biomasy drzewnej, oraz dokonano oceny szybkoci
wnikania w nie jonów chlorkowych. Przedmiotem bada byy
betony, które przed poddaniem ich dziaaniu niskich temperatur byy przechowywane w wodzie w normalnej temperaturze przez okres 90 dni.

2. Popió lotny uyty do bada
Popió lotny (FAB) pochodzi z elektrociepowni wyposaonej w koty konwencjonalne, w których spalano mieszanin paliw zawierajc 20% wgla kamiennego i 80% zrbków drzewnych.
Popió zosta zmielony do uziarnienia <63 μm. Jego gsto, wyznaczona za pomoc piknometru helowego, wynosia 2,684 g/cm3, za powierzchnia waciwa, oznaczona
metod BET – 1684 m2/g.
Wskanik aktywnoci pucolanowej popiou, wyraajcy
stosunek wytrzymaoci na ciskanie belek ze znormalizowanej zaprawy, wykonanych z uyciem mieszaniny 75% cementu porównawczego i 25% popiou lotnego, do wytrzymaoci na ciskanie belek, do przygotowania których wykorzystano cement porównawczy (CEM I 42,5N), wynosi odpowiednio 102% i 107% po 28 i po 90 dniach dojrzewania zapraw. By zatem znacznie wyszy ni wymagania stawiane
popioom lotnym w normie PN-EN 450-1:2009 [5].

a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Mikrofotograe E-SEM popiou lotnego ze spalania biomasy drzewnej i wgla kamiennego.
Fig. 1. E-SEM micrographs of y ash derived from co-combustion of wood biomass and bituminous coal.
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Popió lotny stanowicy przedmiot bada róni si w
istotny sposób od popioów lotnych uzyskiwanych w kotach
konwencjonalnych, w których spalany jest jedynie wgiel kamienny. Obserwacje ich mikrostruktury przeprowadzono przy
uyciu elektronowego mikroskopu skaningowego z emisj
polow Nova 200 NanoSEM rmy FEI. Przykady form morfologicznych badanych popioów przedstawiono na Rys. 1.
Badany popió zawiera stosunkowo ma liczb ziaren
kulistych, przewaay ziarna o nieregularnych ksztatach.
Zmielenie spowodowao gównie wzrost udziau w popiele
drobnoziarnistych form nieregularnych oraz wyeliminowao
wyduone i gbczaste relikty substancji palnej.
Skad chemiczny popiou lotnego stanowicego przedmiot bada podano w Tabeli 1, w której przedstawiono równie „typowy” skad popiou lotnego z wgla kamiennego.
Tabela 1. Skad chemiczny badanego popiou lotnego (FAB) oraz
popiou z wgla kamiennego.
Table 1. Chemical composition of both y ash tested (FAB) and bituminous y ash.

Oznaczany skadnik

Popió lotny FAB

Popió lotny z wgla
kamiennego

[% mas.]

[% mas.]

CaO

25,00

3,9

SiO2

42,91

53,8

Al2O3

6,42

25,7

Fe2O3

2,80

7,4

MgO

2,45

2,8

SO3

6,32

0,5

Na2O

1,22

1,2

K 2O

4,83

2,0

P2O5

1,55

b.d.

Straty praenia

5,35

2,7

Betony zaprojektowane i wykonane wedug zasad zawartych w PN-EN 206-1:2003 [6] zawieray 5, 15 i 25% FAB
w stosunku do masy cementu. Cz popiou, 40%, uwzgldniono w recepturze betonu jako spoiwo, cz – uznano za
mikrokruszywo. Zawarto cementu w betonie porównawczym wynosia 350 kg/m3. We wszystkich mieszankach betonowych zachowano sta warto wskanika wodno-spoiwowego (w/(c + k × FAB) = 0,40).
Domieszk napowietrzajc, niezalenie od zawartoci popiou lotnego w mieszance betonowej, wprowadzano
w ilociach 0,05% lub 0,10% masy spoiwa. Receptury badanych betonów podano w Tabeli 2.

4. Mrozoodporno betonów
Odporno betonów na zamraanie i odmraanie w 3%
roztworze NaCl, której miar jest powierzchniowe uszczenie, oznaczono zgodnie z procedur opisan w [7], wyduajc okres pocztkowego dojrzewania próbek. Omawiane
badania w zadawalajcym stopniu symuluj warunki rzeczywiste. Rodzaj obserwowanych zniszcze koreluje z faktycznymi uszkodzeniami konstrukcji betonowych i pozwala
na ich ilociowe oszacowanie.
Badaniom poddano szeciany o krawdziach 100 mm,
które pocztkowo dojrzeway przez 90 dni w wodzie, a nastpnie zostay przecite prostopadle do ich górnej powierzchni. Powierzchnia cicia bya zamraana i odmraana. Pozostae powierzchnie próbki pokryto materiaem termoizolacyjnym. Miar odpornoci na zamraanie i odmraanie bya masa zuszcze betonu odniesiona do odsonitej powierzchni badanego elementu. Próbki poddano 112

Dyfraktometryczna analiza rentgenowska wykazaa, e w popioach FAB, obok faz krystalicznych (-kwarc,
CaO, Ca(OH)2, CaCO3), wystpuj znaczne iloci substancji amor cznej.

3. Mieszanki betonowe
Do wykonania mieszanek betonowych zastosowano cement CEM I 42,5N – HSR/NA, popió lotny FAB, sortowane
kruszywo naturalne o ziarnach < 8 mm, wod wodocigow
oraz domieszk napowietrzajc SIKANOL.
Tabela 2. Skad mieszanek betonowych.
Table 2. Composition of concretes tested.
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Rys. 2. Wyniki oznacze masy zuszcze betonów bez domieszki napowietrzajcej.
Fig. 2. The results of scaling for concretes without air-entraining
agent added.

Zawarto popiou FAB
[% masy cementu]

Cement
[kg/m3]

Popió FAB
[kg/m3]

Woda
[kg/m3]

0

350

0

5

343

15
25

Kruszywo [kg/m3]
0-2 mm

2-4 mm

4-8 mm

140

792

495

693

17,2

140

786

492

688

330

49,5

140

776

485

679

318

79,5

140

766

479

671
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cyklom zamraania i odmraania. Pojedynczy cykl, podczas którego temperatura zmieniaa si od +20oC do –18oC
trwa 24 godziny.
Wyniki bada przedstawiono na wykresach Rys. 2–4.

Rys. 4. Wyniki oznacze masy zuszcze betonów zawierajcych
0,10% domieszki napowietrzajcej SIKANOL w stosunku do masy
spoiwa.
Fig. 4. The results of scaling for concretes containing 0,10% of
SIKANOL air-entraining agent with relation to the binder mass.
Rys. 3. Wyniki oznacze masy zuszcze betonów zawierajcych
0,05% domieszki napowietrzajcej SIKANOL w stosunku do masy
spoiwa.
Fig. 3. The results of scaling for concretes containing 0,05% of
SIKANOL air-entraining agent with relation to the binder mass.

Oceny mrozoodpornoci betonów (Tabela 3) dokonano na podstawie masy zuszcze po 28 (m28), 56 (m56)
i 112 (m112) cyklach zamraania i odmraania, stosujc nastpujc skal:
– bardzo dobra, gdy m56 < 0,10 kg/m2,
– dobra, gdy m 56 < 0,20 kg/m 2 lub m 56 < 0,50 kg/m 2
i m56/m28 < 2 lub m112 < 0,50 kg/m2,
– dostateczna, gdy m56 < 1,00 kg/m2 i m56/m28 < 2 lub
m112 < 1,00 kg/m2,
– niedostateczna, gdy m56 > 1,00 kg/m2 i m56/m28 > 2.

5. Wnikanie jonów chlorkowych do betonów
Ocena szybkoci wnikania jonów chlorkowych do betonów wykonana zostaa zgodnie z procedur opisan w normie NT BUILD 492 [8], która pozwala na bezporednie i szyb-

kie okrelenie wartoci wspóczynnika wnikania przy nieustalonym przepywie jonów Cl- [9, 10].
Badaniom poddano próbki betonów majce ksztat walców o rednicy 105 mm i wysokoci 51 mm. Powierzchnie boczne walców byy zabezpieczone cile przylegajc powok z PCW. Po nasyceniu próbek wod przy obnionym cinieniu, umieszczano je w komorze pomiarowej
w taki sposób, e jedna z powierzchni czoowych walca stykaa si z roztworem zawierajcym jony Cl-, a przeciwlega
powierzchnia pozostawaa w kontakcie z roztworem pozbawionym chlorków. Rónica przyoonego napicia pomidzy
czoowymi powierzchniami walców wynosia od 30 do 50 V.
Pojedynczy pomiar trwa 24 godziny. Temperatura elektrolitów w trakcie badania nie przekraczaa 25oC. Warto wspóczynnika Dnssm obliczono w oparciu o pomiary wielkoci przyoonego napicia, temperatury anolitu oraz gbokoci, na
jak wnikny jony Cl-. Gboko wnikania chlorków okrelano wizualnie, obserwujc zmiany, jakie zaszy na wieo
odsonitej powierzchni betonu, po napyleniu na ni roztworu AgNO3. Pomiary przeprowadzono po 28, 90 i 180 dniach
dojrzewania betonów. Obliczone wartoci wspóczynnika
Dnssm przedstawiono na Rys. 5.

Tabela 3. Jakociowa ocena mrozoodpornoci betonów.
Table 3. Qualitative evaluation of concrete frost resistance.

Zawarto domieszki
SIKANOL [%]

0

0,05

0,10

FAB/C

rednia masa zuszcze mn po n cyklach zamraania
i rozmraania [kg/m2]
m28

m56

Mrozoodporno

m112

0

2,111

n.b.

n.b.

niedostateczna

0,05

0,048

0,114

0,225

dobra

0,15

0,096

0,187

0,278

dobra

0,25

0,059

0,105

0,337

dobra
dostateczna

0

0,080

0,220

0,511

0,05

0,053

0,125

0,165

dobra

0,15

0,110

0,173

0,197

dobra

0,25

0,052

0,098

0,135

bardzo dobra

0

0,022

0,036

0,043

bardzo dobra

0,05

0,019

0,022

0,024

bardzo dobra

0,15

0,020

0,024

0,025

bardzo dobra

0,25

0,026

0,033

0,036

bardzo dobra
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czynnik wnikania jonów Cl- systematycznie mala wraz z wiekiem betonów. Po 180 dniach dojrzewania próbek wspóczynniki ten w betonach, w których stosunek masy FAB do masy
cementu wynosi 0,25, by okoo 2,5× mniejszy ni w betonie, do którego nie wprowadzono FAB.

7. Wnioski

Rys. 5. rednie wartoci wspóczynnika wnikania jonów chlorkowych do betonu.
Fig. 5. Average values of non-steady-state coefcient of chloride
penetration.

6. Omówienie wyników bada
Popió lotny uyty do bada by materiaem o duej aktywnoci pucolanowej, szybko reagujcym z produktami hydratacji cementu. Jego wskanik aktywnoci, wyznaczony
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 450-1:2009 [5], wynosi 102% po 28 dniach co oznacza, e wytrzymao zaprawy przygotowanej ze spoiwa skadajcego si z 25% badanego popiou i 75% cementu portlandzkiego bya, po 28
dniach twardnienia, porównywalna z wytrzymaoci zaprawy, do otrzymania której uyto cementu portlandzkiego bez
dodatku popiou.
Wprowadzenie FAB w ilociach odpowiadajcych stosunkom masy popiou lotnego do masy cementu w betonie równym 0,05, 0,10 i 0,25 oraz wyduony okres wstpnej pielgnacji, spowodoway na tyle due zmiany zaczynu cementowego, e wzrosa mrozoodporno betonu, co uwidocznio
si ograniczeniem powierzchniowego uszczenia betonów,
poddanych cyklicznemu zamraaniu i rozmraaniu w rodowisku NaCl. Zmiany te w niewielkim stopniu uzalenione byy
od zawartoci popiou w analizowanych betonach. W betonach zawierajcych FAB bez domieszki napowietrzajcej,
rednie masy zuszcze po 112 cyklach zamraania i odmraania m112 zawieray si w granicach 0,225-0,337 kg/m2. Zuszczenia w betonie, który nie zawiera FAB i by przechowywany w analogicznych warunkach, przekraczay ju po 28 cyklach zamraania i odmraania 2 kg/m2.
Wprowadzenie do betonów domieszki napowietrzajcej
SIKANOL w iloci 0,05% w stosunku do masy spoiwa spowodowao popraw mrozoodpornoci betonów, która jednak
nadal bya niezadowalajca. Masy zuszcze m112 wynosiy
odpowiednio: beton bez dodatku popiou – 0,511 kg/m2 i betony z dodatkami popiou – 0,135-0,197 kg/m2. Zwikszenie
zawartoci domieszki napowietrzajcej do 0,10% zapewnio podan mrozoodporno badanym betonom. Masy
zuszcze , powoli narastajce wraz z liczb cykli zamraania i odmraania, po 112 cyklach (m112), byy nastpujce:
beton bez FAB – 0,043 kg/m2 i betony z dodatkami popiou – 0,024-0,036 kg/m2.
Obecno popiou lotnego w betonie, ograniczya wspóczynnik wnikania jonów chlorkowych w caym okresie czasu,
w którym prowadzono badania (28–180 dni) w tym wikszym
stopniu, im wiksza bya zawarto FAB w betonie. Wspó-
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Poprawa mrozoodpornoci betonów zawierajcych
popioy lotne, ograniczenie wnikania jonów Cl- oraz dua
aktywno pucolanowa FAB prowadz do wniosku, e odpowiednio przygotowane popioy lotne, pochodzce z paliw
o duym udziale biomasy drzewnej, mog by wykorzystane jako aktywny dodatek do betonu naraonego na dziaanie mrozu i rodków odladzajcych. Do betonów naley jednak wprowadzi odpowiedni ilo domieszki napowietrzajcej i zapewni im wystarczajco dugi (nie krótszy ni 90
dni) czas dojrzewania przed poddaniem ich dziaaniu niskich temperatur.
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