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Streszczenie
Referat zawiera wyniki bada laboratoryjnych zwizanych z ocen moliwoci stosowania popioów dennych do otrzymywania tworzyw
autoklawizowanych typu cegy silikatowej. W przeprowadzonych badaniach do otrzymywania omawianych tworzyw, oprócz tradycyjnych
surowców w postaci naturalnego piasku kwarcowego i wapna palonego, wykorzystywano popioy denne pochodzce ze spalania wgla
kamiennego i brunatnego. Wspomniane popioy byy wprowadzane do zestawu surowcowego na zasadzie substytucji piasku kwarcowego,
dokonanej w granicach 0 ÷ 100 % (% wagowe). Efektywno wykorzystania danego rodzaju popiou dennego oceniano na podstawie wyników analizy porównawczej, obejmujcej podstawowe cechy uytkowe zasadniczo dwóch rodzajów tworzyw, tj. tworzywa referencyjnego,
uzyskanego bez udziau wspomnianych popioów dennych, oraz kilku serii tworzyw eksperymentalnych, otrzymanych z rónym ilociowym
i jakociowym udziaem tych popioów. Charakterystyk uzyskanych tworzyw autoklawizowanych uzupeniaj wyniki bada w zakresie
wybranych elementów mikrostruktury, przeprowadzonych metod SEM + EDAX.
Sowa kluczowe: ceramika budowlana, popioy denne

PROPERTIES OF SAND-LIME BRICKS PRODUCED WITH AN ADDITION OF BOTTOM ASHES
The paper presents results of investigations on possible utilisation of bottom ashes in the production of sand-lime bricks. Bottom
ashes from combustion of both hard and brown coal were used in experiments together with traditional raw materials i.e. quartz sand and
burnt lime. The bottom ashes were introduced as a substitute for quartz sand (in the range 0 – 100% substitution by weight). In order to
estimate ef ciency of ashes as the substitute, technological properties of hardened materials with different additions of the bottom ashes
were compared to properties of the reference samples without bottom ashes. In addition to technological properties, the microstructure of
hardened materials was also investigated by SEM and EDAX.
Keywords: Building ceramics, bottom ashes

Wstp
Wedug technologii tradycyjnej do otrzymywania autoklawizowanych materiaów budowlanych formowanych metod
prasowania, wykorzystywane s dwa podstawowe surowce
pochodzenia naturalnego, w postaci piasku kwarcowego oraz
wapna palonego [1, 2]. W masie produkcyjnej stanowicej
mieszanin o odpowiednim skadzie wyej wymienionych surowców, piasek kwarcowy spenia rol kruszywa, natomiast
wapno - funkcj spoiwa. Jednoczenie z danych literaturowych wynika, e przy spenieniu odpowiednich warunków
jest moliwe stosowanie substytutów wskazanych surowców podstawowych [3, 4]. Zgodnie z powyszym mona
zatem dokona czciowej substytucji piasku kwarcowego
innym rodzajem surowców pochodzenia naturalnego lub
sztucznego, bdcych ródem krzemionki. Moliwie jest
równie zastpienie czci wapna innymi surowcami bdcymi nonikami jonów wapniowych. Natomiast w opinii
autora referatu optymalnym rozwizaniem jest przypadek,
e jeden surowiec jest zarówno ródem krzemionki, jak
równie wapna. Potencjalnym przykadem takiego surowca mog by popioy denne powstajce ze spalania paliw
staych w kotach uidalnych. Surowce te zawieraj bowiem

krzemionk, bdcej podstawowym skadnikiem skay ponej
towarzyszcej pokadom wgli, jak równie tlenek wgla jako
nieprzereagowana pozostao sorbentu wprowadzanego do
kota uidalnego w celu odsiarczania spalin [5-8]. Wanie
tego typu surowce byy przedmiotem bada laboratoryjnych,
a uzyskane rezultaty s przedmiotem niniejszego referatu.

Cz dowiadczalna
Koncepcja bada
Zasadniczym celem przeprowadzonych bada byo
okrelenie wpywu dodatku popiou dennego na jako
otrzymywanych z jego udziaem tworzyw autoklawizowanych, bdcych odpowiednikiem wyrobów wapiennopiaskowych. Dla osignicia powyszego celu, przyjto
odpowiedni koncepcj realizacji bada , która polegaa na
mody kowaniu tradycyjnego skadu mieszaniny surowcowej
przeznaczonej do otrzymywania wyrobów wapienno-piaskowych, dodatkiem popioów dennych pochodzcych ze
spalania w kotach uidalnych zarówno wgla kamiennego,
jak i brunatnego. Popioy te byy wprowadzane do mieszaniny surowcowej w ekwiwalentnych ilociach wynikajcych
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Charakterystyka surowców wyjciowych
Próbki tworzyw autoklawizowanych, zarówno referencyjnych, jak i eksperymentalnych, otrzymywano z nastpujcych surowców:
– piaski kwarcowe: ze zoa “ ysa Góra” produkowanego
przez Firm “Kwarcmix” (symbol PK-LG) oraz przemysowy piasek kwarcowy z ZPS “Ludynia” Sp. z o.o. (symbol
PK-LU),

–

wapno palone o redniej reaktywnoci chemicznej otrzymane w warunkach przemysowych w Przedsibiorstwie
“Lhoist-Bukowa” Sp. z o.o. (symbol LBU- R),
– popioy denne z wgla kamiennego (symbole: PD-CD
i PD-Z) oraz popió denny z wgla brunatnego (symbol
PD-T).
Analiz skadu granulometrycznego piasków kwarcowych
wykonano metoda sitow, wykorzystujc w tym celu przesiewacz powietrzny Hosokawa-Alpine. Wyniki tych analiz
przedstawia rysunek 1. Jak wynika z tego rysunku, piasek
kwarcowy pochodzenia naturalnego PK-LU, spenia pod
wzgldem uziarnienia kryterium przydatnoci do produkcji
autoklawizowanych wyrobów wapienno-piaskowych. Natomiast w odniesieniu do piasku kwarcowego PK-LG kryterium
to nie jest spenione, gdy piasek ten wykazuje nadmiern
ilo frakcji drobnych, przy równoczesnym de cycie frakcji
ziarnowych z przedziau 0,5 ÷ 2,0 mm.
100

Przechodzi przez sito, % wag.

z przyjtego poziomu substytucji piasku kwarcowego pochodzenia naturalnego. Poziom substytucji piasku kwarcowego
speniajcego rol kruszywa zmienia si w granicach 0 ÷
100% (% wagowe). Zgodnie z przyjt koncepcj realizacji
pracy, badania laboratoryjne podzielono na trzy etapy. Etap
pierwszy polega na wstpnej optymalizacji skadu mieszanin
surowcowych wykorzystywanych do otrzymywania tworzyw
autoklawizowanych, co do rodzaju i iloci wprowadzanego
popiou dennego. Do tego etapu bada wytypowano trzy
popioy denne; dwa ze spalania wgla kamiennego i jeden
ze spalania wgla brunatnego. Efektywno wykorzystania
danego rodzaju popiou dennego oceniano na podstawie wyniku analizy porównawczej, obejmujcej podstawowe cechy
uytkowe zasadniczo dwóch rodzajów tworzyw, tj. tworzywa
referencyjnego, uzyskanego bez udziau wspomnianych popioów dennych oraz kilku serii tworzyw eksperymentalnych,
otrzymanych z rónym ilociowym i jakociowym udziaem
tych popioów. W oparciu o wynik tej analizy, do II etapu bada
wytypowano tylko jeden rodzaj popiou dennego, z udziaem
którego otrzymane tworzywa autoklawizowane odznaczay si najkorzystniejszymi waciwociami. Jednoczenie
w tym etapie bada dokonano zmiany kruszywa, zastpujc
drobnoziarnisty piasek kwarcowy, piaskiem wykorzystywanym do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych w skali
przemysowej. W wyniku realizacji II etapu bada , w którym
cakowicie potwierdziy si rezultaty uzyskane w I etapie,
mona stwierdzi, e dokonanie czciowej substytucji piasku
kwarcowego ekwiwalentn iloci danego popiou dennego,
pozwala uzyska tworzywa autoklawizowane odznaczajce
si zdecydowanie korzystniejszymi cechami wytrzymaociowymi w stosunku do tworzyw referencyjnych. W zwizku
z powyszym, moliwe s dwa równoznaczne rozwizania
technologiczne, zwizane ze stosowaniem popioów dennych
do produkcji prasowanych wyrobów autoklawizowanych.
Pierwszy polega na tym, e przy zachowaniu takiego samego poziomu zuycia wapna palonego, moemy produkowa
omawiane wyroby o podwyszonej, w stosunku do wyrobów
tradycyjnych, wytrzymaoci na ciskanie lub moliwe jest
obnienie zawartoci wapna w mieszaninie surowcowej do poziomu nie wpywajcego na pogorszenie jakoci tych wyrobów
w stosunku do wyrobów odniesienia. Drugi ze wskazanych
aspektów tego zagadnienia wchodzi w zakres III etapu bada
przeprowadzonych w ramach omawianej pracy.
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Rys. 1. Krzywe uziarnienia piasków kwarcowych pochodzenia
naturalnego

Wykorzystywane w badaniach popioy denne zostay
uprzednio rozdrobnione metod mielenia na sucho w mynie
kulowym, w czasie zapewniajcym uzyskanie powierzchni
waciwej okoo 300 m2/kg (wedug Blaine’a). Popioy te
poddano badaniom skadu chemicznego oraz mineralnego.
Uzyskane rezultaty analizy chemicznej popioów dennych
przedstawia tabela 1.

Metodyka otrzymywania próbek tworzyw
autoklawizowanych
Próbki tworzyw autoklawizowanych otrzymywano z mieszanin surowcowych, których skad w sensie ilociowym by
zasadniczo stay i determinowany przyjt wartoci ich
aktywnoci, wyraonej iloci aktywnego CaO w mieszaninie wynoszcej 8%. Natomiast w przypadku mieszanin
surowcowych wykorzystywanych do otrzymywania tworzyw
eksperymentalnych, zmiennym czynnikiem by zarówno
rodza, jak i ilo obecnego w nich popiou dennego, wprowadzonego do poszczególnych mieszanin surowcowych na
zasadzie stopniowej substytucji piasku kwarcowego. Jednak

Tab. 1. Skad chemiczny popioów dennych wykorzystywanych w badaniach
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Rodzaj
popiou

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

SO3

S2-

Sc jako SO3

Na2O

K2O

Str. pra.
900°C/1h

PD-CD

43,47

14,71

4,42

0,63

16,37

1,97

13,80

0,33

14,64

0,73

2,00

1,32

PD-Z

60,25

23,35

4,36

0,80

1,50

2,85

0,33

n.o.

0,37

n.o.

n.o.

1,20

PD-T

32,20

19,94

3,96

1,54

24,00

1,30

13,04

0,12

13,33

1,07

1,24

1,80
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niezalenie od iloci zawartego w mieszaninie popiou dennego, wzajemna relacja ilociowa sumarycznej iloci danego
popiou i piasku kwarcowego do wapna palonego bya staa.
Skady mieszanek surowcowych przygotowanych wedug
powyszych wytycznych przedstawia tabela 2.
Ogólnie sposób otrzymywania próbek tworzyw autoklawizowanych z poszczególnych mieszanin surowcowych mia
zawsze taki sam przebieg. W kadym przypadku polegao to
na odwaeniu wymaganych iloci poszczególnych surowców
wynikajcych z przyjtej formuy skadu danej masy oraz
dokadnej ich homogenizacji, prowadzonej w pierwszej kolejnoci na sucho, a nastpnie z dodatkiem wymaganej iloci
wody destylowanej. W iloci dodawanej wody uwzgldniono
zarówno jej cz przypadajc na hydratacje CaO i MgO
obecnych w wapnie palonym, jak równie ilo niezbdn
do nawilenia suchych skadników masy do uzyskania
wilgotnoci na poziomie 6%, zapewniajcej prawidowy
proces formowania próbek metod prasowania. Nastpnie
masy te umieszczano w szczelnych pojemnikach szklanych
i poddawano procesowi gaszenia trwajcego okoo 2 godzin
i przebiegajcego w temperaturze 65°C. Po zako czeniu
tego procesu formowano próbki laboratoryjne w ksztacie
walca o wymiarach d = h = 25 mm. Próbki formowano
metod dwustronnego i dwustopniowego prasowania, przy
cinieniach odpowiednio równych 10 i 20 MPa, stosujc
jednoczenie midzystopniowe odpowietrzanie wyprasek.
Próbki bezporednio po zaformowaniu poddawano procesowi obróbki hydrotermalnej, wykorzystujc w tym celu
stalowe cylindry cinieniowe. Zastosowane warunki obróbki
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cieplno-wilgotnociowej próbek, odzwierciedlajce warunki
obróbki wyrobów wapienno-piaskowych w autoklawach
przemysowych, byy nastpujce:
– cinienie nasyconej pary wodnej – 1,02 MPa,
– temperatura pary wodnej - 180°C,
– czas autoklawizacji – 9,5 godziny.

Charakterystyka otrzymanych tworzyw w zakresie podstawowych cech uytkowych
Badanie wybranych cech zycznych otrzymanych tworzyw autoklawizowanych przeprowadzono zgodnie z zakresem normy PN-EN 771-2 oraz procedurami badawczymi
podanymi w odpowiednich czciach przywoanej normy
PN-EN 772. Zgodnie z podanymi dokumentami odniesienia, zakres bada podstawowych cech uytkowych próbek
obejmowa nastpujce cechy:
- wytrzymao na ciskanie fB, MPa,
- gsto ρn,u, kg/m3,
- absorpcj wodn cw, %,
- trwao (odporno na dziaanie niskich temperatur).
Dodatkowo poza zakresem normy dla otrzymanych próbek tworzyw autoklawizowanych dokonano oznaczenia ich
porowatoci otwartej Po metod waenia hydrostatycznego.
Otrzymane wyniki bada przedstawia tabela 3. W tabeli tej
zamieszczone s ponadto wyniki bada wilgotnoci i aktywnoci przygotowanych mieszanek surowcowych, które
determinuj ich waciwoci reologiczne.

Tab. 2. Skady mieszanin surowcowych wykorzystywanych do otrzymywania tworzyw autoklawizowanych
Symbol
mieszaniny/
Symbol próbki

Udzia danego skadnika w mieszaninie, g (% wag.)
Piaski kwarcowe

Popioy denne

PK-LG

PK-LU

PD-T

M-0
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12

248,4 (83,6)
186,3 (62,7)
124,2 (41,8)
62,1 (19,3)
186,3 (61,6)
124,2 (41,1)
62,1 (20,6)
186,3 (61,6)
124,2 (41,1)
62,1 (20,6)
-

-

62,1 (20,9)
124,2 (41,8)
186,3 (57,8)
248,4 (82,2)
-

M-13 (*)
M-14
M-15
M-16

-

285,7 (82,2)
186,3 (61,6)
124,2 (41,1)
62,1 (20,6)

-

M-17
M-18 (*)
M-19 (*)
M-20 (*)
M-21 (*)
M-22 (*)

-

186,3 (64,5)
223,6 (68,3)
223,6 (64,7)
223,6 (66,2)
223,6 (64,8)
298,1 (86,8)

-

PD-

PD-CD

Wapno
palone

Woda

62,1 (20,6)
124,2 (41,1)
186,3 (61,6)
248,4 (82,2)

24,0 (8,1)
24,0 (8,1)
24,0 (8,1)
24,0 (7,5)
24,0 (7,9)
24,0 (7,9)
24,0 (7,9)
24,0 (7,9)
24,0 (7,9)
24,0 (7,9)
24,0 (7,9)
24,0 (7,9)
24,0 (7,9)

24,8 (8,3)
24,8 (8,3)
24,8 (8,3)
49,6 (15,4)
30,0 (9,9)
30,0 (9,9)
30,0 (9,9)
30,0 (9,9)
30,0 (9,9)
30,0 (9,9)
30,0 (9,9)
30,0 (9,9)
30,0 (9,9)

62,1 (20,6)
124,2 (41,1)
186,3 (61,6)

27,6 (7,9)
24,0 (7,9)
24,0 (7,9)
24,0 (7,9)

34,5 (9,9)
30,0 (9,9)
30,0 (9,9)
30,0 (9,9)

62,1 (21,5)
74,5 (22,7)
74,5 (21,5)
74,5 (22,1)
74,5 (21,6)
-

18,0 (6,2)
13,0 (4,1)
18,7 (5,4)
17,5 (5,2)
18,1 (5,2)
18,1 (5,3)

22,5 (7,8)
16,2 (4,9)
29,0 (8,4)
22,0 (6,5)
29,0 (8,4)
27,0 (7,9)

etap I

(*)

62,1 (20,6)
124,2 (41,1)
186,3 (61,6)
248,4 (82,2)
etap II
etap III
-

– zwikszono ilo kadego ze skadników masy o ok. 20% wag.
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Tab. 3. Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników bada
Symbol
mieszaniny/ symbol
próbki

Badany parametr
Waciwoci mieszanek
Wilgotno, %

Waciwoci tworzyw autoklawizowanych

Aktywno, %

n,u, kg/m3

fB, MPa

cw, %

Po, %

1,588
1,636
1,515
1,389
1,295
1,719
1,665
1,545
1,615
1,738
1,686
1,605
1,500

13,1
13,5
13,5
18,8
10,9
30,4
46,5
44,1
7,7
41,8
48,8
42,4
37,3

20,8
21,9
27,5
33,0
38,5
18,3
21,2
25,9
19,9
17,9
20,6
24,1
28,6

33,3
36,3
42,2
46,7
50,4
32,0
35,8
40,6
32,7
31,5
35,5
39,3
43,6

1,799
1,874
1,754
1,612

30,6
55,3
52,4
44,6

12,5
14,3
18,6
23,9

23,1
27,4
33,4
39,2

1,864
1,864
1,882
1,793
1,866
1,713

42,0
19,0
36,2
14,7
29,3
18,2

14,3
14,3
13,3
16,6
14,9
15,4

27,9
27,2
25,6
30,0
28,2
27,1

etap I
M-0
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12

4,0
2,5
2,2
11,5
6,0
6,4
6,8
6,2
5,2
8,1
5,2
5,5
5,7

7,2
7,1
8,9
7,5
10,6
6,6
6,0
6,7
10,9
15,2
17,0
17,2
9,3

M-13
M-14
M-15
M-16

5,2
6,2
6,2
6,2

7,6
7,4
8,2
8,7

M-17
M-18
M-19
M-20
M-21
M-22

5,6
3,5
5,5
4,5
6,0
5,2

5,8
3,9
4,7
4,7
4,7
4,7

etap II

etap III

Badania mikrostruktury otrzymanych
tworzyw

a)

b)
Rys. 2. Mikrostruktura otrzymanych tworzyw: a) tworzywo referencyjne (próbka M-13), b) tworzywo eksperymentalne (próbka M-14)
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Mikrostruktur uzyskanych w warunkach laboratoryjnych
tworzyw autoklawizowanaych badano metod mikroskopii
skaningowej. W badaniach wykorzystywano mikroskop
skaningowy NOVANANO SEM 200 Firmy FEI COMPANY,
wyposaonego w mikroanalizator EDAX. Próbki do bada
byy napylane wglem. Najbardziej charakterystyczne obrazy
mikrostruktur analizowanych powierzchni przeamu omawianych próbek tworzyw autoklawizowanych, przedstawia
rysunek 2.
Badania te wykazay korzystn zmian mikrostruktury
tworzyw eksperymentalnych, polegajc gównie na obnieniu ich porowatoci, szczególnie w zakresie udziau
porów kapilarnych, oraz rónicach w morfologii i wielkociach krysztaów. Zmiany te s spowodowane zarówno
zycznym oddziaywaniem drobniejszych, w porównaniu do
piasku kwarcowego, frakcji ziarnowych popioów dennych,
co w przypadku stosowanej metody formowania próbek
poprzez prasowanie, ma istotne znaczenie, jak równie
chemicznym ich oddziaywaniem, prowadzcym do zmian
ilociowych i jakociowych w powstajcych produktach
syntezy. Wynikami tej analizy mona zatem tumaczy obserwowany efekt poprawy podstawowych cech eksploatacyjnych tworzyw autoklawizowanych, otrzymanych z udziaem
popioów dennych, w szczególnoci pochodzcych z wgla
kamiennego.

W
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Wnioski kocowe

Literatura

W oparciu o caoksztat otrzymanych wyników bada
mona sformuowa nastpujce wnioski ko cowe:
1. Ze wzgldu na skad chemiczny i mineralny popioów
dennych, istniej techniczne i technologiczne moliwoci
wykorzystywania niektórych z nich do produkcji autoklawizowanych materiaów budowlanych, odznaczajcych
si korzystniejszymi cechami eksploatacyjnymi w odniesieniu do wyrobów wapienno-piaskowych otrzymanych
w sposób tradycyjny.
2. Sporód wytypowanych do bada popioów dennych,
zdecydowanie korzystniejszy efekt uzyskano dla popioów pochodzcych ze spalania wgla kamiennego.
3. Oprócz waciwoci popiou dennego, determinowanych
gównie rodzajem spalanego wgla, równie wanym
czynnikiem jest jego udzia w mieszaninie surowcowej.
Okazao si, e optymalna ilo wprowadzanego popiou
dennego z wgla kamiennego do zestawu surowcowego wynika z 25% poziomu substytucji obecnego w nim
piasku kwarcowego.
4. Wskazana ilo popiou dennego z wgla kamiennego
w mieszaninie surowcowej pozwala na uzyskiwanie
tworzyw autoklawizowanych wykazujcych zdecydowanie wysze cechy wytrzymaociowe w porównaniu
z wyrobami referencyjnymi. W zwizku z powyszym
mona z udziaem omawianych odpadów energetycznych, przy niezmienionej iloci wapna palonego, produkowa materiay autoklawizowane o podwyszonej
wytrzymaoci lub zmniejszajc do pewnego poziomu
udzia wapna w mieszaninie surowcowej, produkowa
tego typu materiay budowlane o cechach wytrzymaociowych zblionych do wyrobów tradycyjnych.
5. Obserwowany efekt poprawy cech wytrzymaociowych
omawianych tworzyw autoklawizowanych jest prawdopodobnie wynikiem mody kacji ich mikrostruktury, polegajcej na korzystnych zmianach ilociowych i jakociowych
nastpujcych w trakcie procesu powstawania produktów
syntezy.
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