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Streszczenie
Ze wzgldu na coraz szersze stosowanie jednoczesnego spalania paliw kopalnych i biomasy, wzrasta zainteresowanie popioami lotnymi powstajcymi w tym procesie. Przedmiotem bada byy popioy powstajce w wyniku spalania, w kotle konwencjonalnym elektrociepowni
przemysowej, mieszaniny zrbków drzewnych i wgla kamiennego, przy czym biomasa stanowia 40% (popió I) oraz 80% (popió II) masy
paliwa. Badano skad chemiczny, morfologi, aktywno pucolanow i inne waciwoci zyczne popioów. Wpyw popioów na proces hydratacji spoiwa oceniono na podstawie kinetyki wydzielania ciepa hydratacji. Analizowano zmiany wytrzymaoci na ciskanie betonów
z popioem lotnym. Badane kompozyty cementowe zawieray od 0 do 25% popiou w stosunku do masy cementu. Wyniki bada wstpnych zaprezentowanych w pracy wskazuj, e analizowane popioy lotne, powstajce w wyniku wspólnego spalania biomasy drzewnej
i wgla kamiennego, mog stanowi aktywny skadnik betonów cementowych, chocia ich stosowanie powinno by skorelowane z parametrami jakociowymi, które s uzalenione od skadu mieszanek paliwowych. Podobnie jak w przypadku popioów konwencjonalnych,
przydatno omawianych dodatków mineralnych musi by sprawdzana dla kadego ich zastosowania.
Sowa kluczowe: popió lotny, kompozyt cementowy, wspóspalanie biomasy i wgla, ciepo hydratacji, wytrzymao na ciskanie

ASSESSMENT OF FLY ASH FROM CO-COMBUSTION OF BIOMASS AND COAL
AS A COMPONENT OF CEMENT COMPOSITES
The increasing application of the fossil fuels-biomass co-combustion causes the increased interest in y ashes produced in this process. The tests were carried out for ashes originated from combustion of the mixtures of wood chips and coal in a conventional boiler of
the industrial plant. When combusting, biomass accounted for 40% (ash I) and 80% (ash II) of fuel mass. The chemical composition, morphology, pozzolana activity and other physical properties of the ash were examined. The effect of ashes on the hydration process of binders was evaluated on the basis of the kinetics of hydration heat emission. The test results of the effects of y ashes on concrete compressive strength were presented. Cement composites tested contained from 0 to 25% ash related to cement mass. The results indicate
that the analyzed y ashes, derived form
m co-combustion of wood biomass and coal can be used as the active component of cement concrete, although their application should be correlated with the quality parameters, related to the fuel mixture composition. As in case of conventional ash, the applicability of these mineral additives must be tested for each of their application.
Keywords: Fly ash, Cement based material, Co-combustion of biomass and coal, Hydration heat, Compressive strength

1. Wprowadzenie
W zwizku z realizacj wymaga Unii Europejskiej dotyczcych wykorzystania zasobów odnawialnych do produkcji energii, staj si one znaczcym skadnikiem bilansów
energetycznych wielu krajów europejskich. Poród rozwiza technologicznych energetycznego przetwarzania biomasy, najwikszym zainteresowaniem ciesz si technologie
umoliwiajce jednoczesne spalanie biomasy i wgla. Próby spalania rónych paliw maj za sob liczne krajowe elektrownie i elektrociepownie [1-4]. Ponad 20 koncesjonowanych elektrowni realizuje jednoczesne spalanie mieszanek
paliw na skal przemysow. Spalanym paliwem jest gównie
biomasa drzewna i biogaz, ale równie klasy kowane jako
biomasa odpady z produkcji zwierzcej i rolinnej.
Praktyczne wykorzystanie nowego odpadu przemysu
energetycznego, jakim jest popió lotny pochodzcy ze spala-
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nia innych paliw ni wgiel, wymaga oceny jego waciwoci
uytkowych. Skad chemiczny popiou zaley od skadu wgla, skadu biomasy i jej zawartoci w mieszance paliwowej,
a take od systemu spalania [5-7]. Norma PN-EN 450-1:2009
[8] dopuszcza stosowanie do betonu popiou pochodzcego
ze wspóspalania pyu wglowego z biomas, ale wprowadza ograniczenia odnonie zawarto wgla w mieszance
paliw i udziau popiou pochodzcego z materiaów wspóspalanaych. Ze wzgldu na denie do zwikszenia udziau biomasy w mieszankach paliw, wiele popioów nie spenia
wymaga zawartych w [8]. Wikszo znanych bada nad
przydatnoci popiou z jednoczesnego spalania biomasy
i wgla jako skadnika cementu lub dodatku do betonu dotyczya produktów spalania mieszanek, w których biomasa
stanowia nie wicej ni 15% masy [9-12].
Program bada, których wyniki przedstawiono w pracy,
dotyczy wstpnej oceny popioów lotnych, pochodzcych ze
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spalania mieszanek paliw, w których biomasa stanowia 40%
oraz 80% masy, jako zamiennika czci cementu w kompozytach cementowych. Badano wybrane waciwoci popioów
lotnych, a take oceniono ich wpyw na przebieg hydratacji
zaczynu cementowego oraz na wzrost wytrzymaoci betonu.

2. Materiay i metody bada
2.1. Charakterystyka badanych popioów
Przedmiotem bada byy popioy lotne pochodzce ze
spalania w kotle konwencjonalnym mieszaniny biomasy
drzewnej i wgla kamiennego w procentowej proporcji wagowej 40:60 i 80:20. Skad chemiczny badanych popioów i
stosowanego cementu portlandzkiego oraz ich gsto waciw podano w Tabeli 1.
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Tabela 2. Wskaniki aktywnoci pucolanowej mielonych popioów lotnych.
Table 2. Pozzolana activity index of ground y ashes.
Wiek zaprawy

Wymagania [8]

Popió I

Popió II

28 dni

75%

96%

102%

90 dni

85%

100%

107%

rakterystycznego promieniowania rentgenowskiego EDS.
Wyniki obserwacji i analiz skadu jakociowego wybranych
czstek popioów przedstawiono na Rys. 1 i 2.
W badanych popioach lotnych dominuj ziarna o ksztatach nieregularnych. Obserwuje si zarówno formy zwarte,
jak i gbczaste o rozwinitej powierzchni. Niewielka ilo
ziaren ma ksztat kulisty. Popió II wykazywa wiksz jednorodno w porównaniu do popiou I.

Stenie [% mas.]

Tabela 1. Skad chemiczny i gsto badanych popioów i cementu portlandzkiego.
Table 1. Chemical composition and density of y ashes tested and
Portland cement.

Oznaczany skadnik

Popió I
(40/60)

Popió II
(80/20)

Cement

CaO

2,32

25,00

64,83

SiO2

51,60

42,91

21,17

Al2O3

22,81

6,42

4,12

Fe2O3

7,36

2,80

5,08

MgO

1,34

2,45

0,80

SO3

2,18

6,32

2,01

Na2Oeq

4,25

4,40

0,53

P2O5

0,06

1,55

b.d.

Straty praenia [%]

6,94

5,35

1,40

Gsto waciwa [kg/m3]

2240

2684

3050

Analizowane popioy róni si midzy sob ilociowym
udziaem poszczególnych skadników. Popió I pochodzcy ze spalania mieszanki zawierajcej 40% biomasy charakteryzowa si znaczco wiksz zawartoci SiO2, Al2O3
i Fe2O3, a mniejszym udziaem CaO, MgO i SO3 w porównaniu do popiou II (80% biomasy w mieszance paliwowej).
Zawarto alkaliów w badanych materiaach bya porównywalna. Oba popioy odznaczay si stosunkowo wysokimi
stratami praenia.
Aktywno pucolanow mielonych popioów oceniono
metod zalecan w PN-EN 450-1 [8]. Obliczone, na podstawie wyników badania wytrzymaoci zapraw, wskaniki aktywnoci pucolanowej zawiera tabela 2. Pomimo znacznej
zawartoci niespalonego wgla (wyraonej stratami praenia), który moe wpyn na aktywno dodatku mineralnego,
wskaniki przekroczyy wymagane wartoci, co wiadczy
o prawidowym przebiegu reakcji pucolanowej w trakcie hydratacji cementu.
Badania morfologii popioów wykonano za pomoc elektronowego mikroskopu skaningowego E-SEM, który pozwala na prowadzenie obserwacji próbek bez ich napylania
materiaem przewodzcym prd elektryczny i bez koniecznoci stosowania wysokiej próni (Nova Nano SEM 200 rmy FEI). Analizy skadu chemicznego zrónicowanych ziaren materiau dokonano przy uyciu analizatora energii cha-

a)

b)
Rys. 1. Popió lotny I: a) mikrofotograa E-SEM i b) analiza EDS
w punkcie A.
Fig. 1. Fly ash I: a) E-SEM micrograph and b) EDS analysis in point A.

2.2. Przygotowanie próbek i metody bada
Do wykonania próbek zaczynów i betonów stosowanych
w badaniach stosowano popioy lotne (I i II) zmielone w mynie kulowym, których uziarnienie nie przekraczao 0,063 mm.
Spoiwa wykorzystane do badania kinetyki wydzielania
ciepa hydratacji zawieray 0, 5, 15 lub 25% (wagowo) popiou lotnego (pl) oraz cement CEM I 42,5N-HSR/NA, którego skad chemiczny podano w Tabeli 1. Wszystkie pomiary byy wykonywane przy jednakowym wskaniku w/c = 0,5.
Do oceny przebiegu szybkoci wydzielania ciepa i wyzna-
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a)
Rys. 3. Krzywe kalorymetryczne wydzielonego ciepa hydratacji cementu z popioem I.
Fig. 3. Effect of y ash I on cement cumulative heat hydration.

b)
Rys. 2. Popió lotny II: a) mikrofotograa E-SEM i b) analiza EDS
w punkcie B.
Fig. 2. Fly ash II: a) E-SEM micrograph and b) EDS analysis in
point B.

czenia iloci ciepa wydzielonego w trakcie hydratacji badanych spoiw zastosowano kalorymetr rónicowy.
Do badania wytrzymaoci na ciskanie stosowano próbki betonów zawierajce jedynie spoiwo cementowe, jak równie betony, w których 5, 15 lub 25% cementu zastpiono
popioem lotnym. Przy projektowaniu mieszanki betonowej,
cz popiou uwzgldniono jako spoiwo (40% w przypadku
cementu CEM I 42,5) a cz – jako wypeniacz zgodnie z
wymaganiami PN-EN 206-1:2003 [13]. Zawarto cementu
w betonie kontrolnym wynosia 350 kg/m3. Zachowano sta warto wskanika wody do spoiwa we wszystkich badanych mieszankach (w/(c + k × pl) = 0,40) oraz stay skad granulometryczny kruszywa. Jako kruszywo do betonów stosowano mieszanin piasku rzecznego pukanego o uziarnieniu
do 2 mm oraz kruszywa grubego naturalnego o uziarnieniu
do 8 mm. Frakcja 0/2 mm stanowia 40%, frakcja 2/4 mm –
25%, a frakcja 4/8 mm – 35% stosu okruchowego.
Wytrzymao betonów na ciskanie badano po 2, 28,
90, 180 i 360 dniach dojrzewania.

3. Analiza wyników bada
3.1. Kinetyka wydzielania ciepa hydratacji
Wyniki badania cakowitej iloci wydzielonego ciepa po
7 dniach hydratacji przedstawiono na Rys. 3 i 4, a krzywe
kalorymetryczne szybkoci wydzielania ciepa w trakcie pocztkowych 60 minut – na Rys. 5 i 6.
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Rys. 4. Krzywe kalorymetryczne wydzielonego ciepa hydratacji cementu z popioem II.
Fig. 4. Effect of y ash II on cement cumulative heat hydration.

Rys. 5. Krzywe kalorymetryczne szybkoci wydzielania ciepa hydratacji cementu z udziaem popiou I.
Fig. 5. Effect of y ash I on cement heat evolution rate.

Rezultaty bada wskazuj, e zarówno pochodzenie popiou lotnego (I lub II), jak i jego zawarto w spoiwie maj
wpyw na ciepo hydratacji cementu. W przypadku popiou I
cakowite ciepo wydzielone po 7 dniach (Rys. 3) byo mniejsze o 6,5% w przypadku zastpienia 5% cementu popioem,
o 24% w przypadku zastosowania 15% popiou w spoiwie
oraz o 37%, gdy wprowadzono 25% popiou zamiast cementu. Spoiwa o pl/c = 0,15 oraz 0,25 zawierajce popió I mona uzna za spoiwa o bardzo maym cieple hydratacji, poniewa ilo wydzielonego ciepa po 7 dniach twardnienia
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Rys. 6. Krzywe kalorymetryczne szybkoci wydzielania ciepa hydratacji cementu z udziaem popiou II.
Fig. 6. Effect of y ash II on cement heat evolution rate.

wynosia odpowiednio 212 i 177 J/g.
W przypadku popiou II równie zaobserwowano obnienie iloci wydzielonego ciepa twardnienia po 7 dniach badania (Rys. 4). Obnienie to byo mniej wyranie ni w przypadku zastosowania popiou II, jednake zamiana 25% cementu
popioem II spowodowaa zmniejszenie cakowitego ciepa
hydratacji o 21,5% w porównaniu z wynikami badania spoiwa bez popiou. Spoiwo o pl/c = 0,25 z popioem II równie
mona uzna za spoiwo o bardzo maym cieple hydratacji,
poniewa ilo wydzielonego ciepa po 7 dniach twardnienia wyniosa 219 J/g.
Zastosowanie badanych popioów lotnych jako zamiennika czci cementu w spoiwie nie spowodowao znaczcych zmian czasu trwania okresu indukcji, natomiast wpyno istotnie na szybko wydzielania ciepa w pierwszej fazie
hydratacji. W przypadku zastosowania w spoiwie 25% popiou I szybko wydzielania ciepa obniya si a o 50%
w stosunku do zaczynu kontrolnego (Rys. 5). Wprowadzenie takiej samej iloci popiou II do spoiwa spowodowao spadek szybkoci wydzielania ciepa hydratacji o 33,5%
w pierwszym okresie hydratacji w stosunku do spoiwa kontrolnego (Rys. 6).
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Rys. 7. Zale no wytrzymaoci na ciskanie betonu zawieraj cego popió I od czasu dojrzewania i zawartoci popiou.
Fig. 7. Compressive strength of concrete with y ash I vs. curing
time and y ash content.

Rys. 8. Zale no wytrzymaoci na ciskanie betonu zawieraj cego popió II od czasu dojrzewania i zawartoci popiou.
Fig. 8. Compressive strength of concrete with y ash II vs. curing
time and y ash content.

3.3. Morfologia betonów z popioem lotnym
3.2. Wzrost wytrzymaoci betonów na ciskanie
rednie wartoci wytrzymaoci na ciskanie betonów
zawierajcych popió lotny I przedstawiono na Rys. 7, a betonów z popioem II na Rys. 8.
W pocztkowym okresie, po 2 dniach dojrzewania, betony zawierajce popió lotny II charakteryzoway si wysz
wytrzymaoci ni betony z popioem I. Jednake, ju po
28 dniach, betony z popioem I osigny wiksze wytrzymaoci w porównaniu do betonów z popioem II. Po duszym
okresie twardnienia lepsze waciwoci wytrzymaociowe wykazyway betony z popioem I. Wytrzymao wszystkich betonów z popioem I przekroczya wytrzymao betonu kontrolnego ju po 90 dniach dojrzewania, a betonów
z popioem II – dopiero po 180 dniach. Wiksze przyrosty
wartoci wytrzymaoci w zalenoci od zawartoci popiou w stosunku do masy cementu obserwowano w przypadku betonów z popioem I.

Rysunek 9 przedstawia przykadowe mikrostruktury przeamów próbek betonu zawierajcego popió lotny I
(pl/c = 0,25) i betonu bez dodatku, po 90 dniach dojrzewania.
Zdjcia pokazuj obszary kontaktu zaczyn-kruszywo. Badane betony charakteryzuj si zwart mikrostruktur. Nie
stwierdzono obecnoci duych porów. Na Rys. 9a widoczna jest faza C-S-H typu II – zbudowane z sieci wókien formy przestrzenne uwodnionych krzemianów wapnia okrelane jako „plaster pszczeli”. Zwart, nieregularn warstw
C-S-H widoczn w próbkach pokazanych na Rys. 9c i 9d
mona przypisa fazie C-S-H III.

4. Podsumowanie
Zrónicowanie skadu mieszanek paliwowych rzutuje na
parametry jakociowe otrzymywanych popioów lotnych. Na
podstawie przeprowadzonych bada stwierdzono, e popioy
lotne pochodzce ze spalania mieszanki paliw zawierajcej
du ilo biomasy (40% i 80%) wykazuj cechy, które predestynuj je do stosowania jako aktywne skadniki kompozytów cementowych. Badane popioy odznaczaj si odmienn
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a)

c)

b)

d)

Rys. 9. Mikrofotograe E-SEM: a) i b) beton z dodatkiem popiou lotnego I (25% w stosunku do masy cementu), c) i d) beton kontrolny.
Fig. 9. E-SEM micrographs: a) and b) concrete containing 25% y ash I, c) and d) control concrete without y ash.

morfologi i skadem chemicznym od opisanych w literaturze popioów konwencjonalnych. Zmielone popioy wykazuj
aktywno pucolanow. W rozwaanym zakresie zmian zawartoci popiou do masy cementu, popioy powoduj opónienie hydratacji spoiwa, a take wpywaj na spowolnienie
wzrostu wytrzymaoci betonu na ciskanie. Tendencje zaznaczajce si w pocztkowym okresie hydratacji nie maj
bezporedniego przeoenia na dynamik wzrostu wytrzymaoci na ciskanie. Osignicie wytrzymaoci porównywalnej z wytrzymaoci betonu z cementem portlandzkim
wymaga wyduonego czasu dojrzewania.
Warunkiem wstpnym zwikszenia wykorzystania przemysowego tych popioów jest podjcie dziaa w celu
uzyskania surowca o stabilnych parametrach i biece ich
monitorowanie.
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