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Streszczenie
Wzrastająca iloĞü popioáów pochodzących ze spalania innych paliw niĪ wĊgiel powoduje koniecznoĞü poszukiwania sposobów ich
zagospodarowania. Wykorzystanie popioáów wymaga wiedzy o ich wáaĞciwoĞciach. Przedmiotem badaĔ byáy popioáy pochodzące ze spalania wĊgla kamiennego oraz ze spalania biomasy drzewnej w kotle konwencjonalnym. Dokonano oceny podstawowych wáaĞciwoĞci charakteryzujących oba popioáy. Analizowano rozwój odksztaáceĔ skurczowych próbek zapraw napowietrzonych i bez domieszki napowietrzającej, w których 20% masy cementu zastąpiono popioáem lotnym. Stwierdzono, Īe obecnoĞü domieszki napowietrzającej, jak równieĪ
pochodzenie i forma popioáu lotnego mają istotny wpáyw na odksztaácenia skurczowe zapraw. Ponadto, rozwój odksztaáceĔ skurczowych
w czasie, monitorowany dla zapraw zawierających popióá lotny, przebiega odmiennie niĪ dla zapraw bez dodatku.
Sáowa kluczowe: zaprawa cementowa, skurcz, popióá z biomasy, popióá wĊglowy, domieszka napowietrzająca

LIMITATION OF SHRINKAGE OF CEMENT MORTARS CONTAINING FLY ASH
The increasing amount of ashes originating from the combustion of alternative fuels causes a need to ¿nd ways for their practical
application. The utilization of new ashes demands the knowledge about their properties. The present study focuses on the ashes from
the combustion of bituminous coal and wood-biomass. The basic properties of both ashes were estimated. The analysis was carried out
concerning the development of shrinkage deformations in mortars with and without an air entraining agent, containing 20% Ày ash related
to the cement mass. It has been found that the presence of the air entraining agent, as well as the origin and the form of Ày ash had an
essential effect on shrinkage of mortars. Moreover, the development in time of shrinkage deformations in the case of mortars containing
Ày ash proceeds in a different manner than for mortars without the addition.
Keywords: Cement mortar, Shrinkage, Biomass Ày ash, Coal Ày ash, Air entraining agent

1. Wprowadzenie
Norma PN-EN 450-1+A1:2009 [1], podobnie jak normy
obowiązujące w innych krajach, nie dopuszcza stosowania
jako aktywnego skáadnika betonu popioáów lotnych pochodzących ze spalania wyáącznie biomasy. JednakĪe, iloĞü
popioáów pochodzących ze spalania innych paliw niĪ wĊgiel stale wzrasta ze wzglĊdu na zastĊpowanie paliw kopalnych odnawialnymi Ĩródáami energii. Biomasa jest trzecim
co do wielkoĞci naturalnym Ĩródáem energii. Energetyczne
przetwarzanie biomasy odbywa siĊ poprzez bezpoĞrednie
spalanie, wspóáspalanie wĊgla z biomasą w kotáach konwencjonalnych lub termiczną utylizacjĊ poáączoną z jej pirolizą i zgazowaniem [2]. ZwiĊkszające siĊ zasoby popioáów pochodzących ze spalania biomasy powodują koniecznoĞü poszukiwania kierunków ich gospodarczego wykorzystania. IloĞü utylizowanych odpadów bĊdzie wzrastaáa, miĊdzy innymi ze wzglĊdu na zobowiązania Polski wynikające
z przynaleĪnoĞci do Unii Europejskiej.
Badania dotyczące wáaĞciwoĞci popioáów ze spalania
biomasy wykazaáy, Īe iloĞü i jakoĞü powstających popioáów
zaleĪy od rodzaju stosowanej biomasy i technologii spalania [3-5]. CzĊĞü popioáów z biomasy wykazuje wáaĞciwoĞci

pucolanowe analogiczne do wáaĞciwoĞci popioáów lotnych
wĊglowych [6, 7]. Wedáug Rajamma i in. [3] produkty spalania odpadów roĞlinnych, zawierające duĪą iloĞü krzemionki
w formie amor¿cznej, mogą byü potencjalnie uĪyte jako zamiennik czĊĞci cementu.
Gospodarcze wykorzystanie popioáów z biomasy wymaga poszerzenia wiedzy dotyczącej ich skáadu i wáaĞciwoĞci, a nastĊpnie opracowania zaawansowanych i bezpiecznych dla Ğrodowiska metod utylizacji odpadów. Podobnie jak
w przypadku popioáów pochodzących ze spalania wĊgla, zagospodarowanie popioáów z biomasy, jako aktywnego skáadnika kompozytów cementowych, wymaga oceny ich wpáywu
na wáaĞciwoĞci techniczne materiaáów.
Skurcz kompozytów cementowych jest związany ze
zmniejszeniem zawartoĞci wody w zaczynie spowodowanym przede wszystkim samoosuszaniem podczas hydratacji cementu oraz wysychaniem materiaáu pod wpáywem
czynników zewnĊtrznych. Ponadto, w trakcie hydratacji na
skurcz nakáadają siĊ efekty kontrakcji ukáadu cement-woda.
Skurcz uzaleĪniony jest od wielu czynników technologicznych i Ğrodowiskowych. Ruch wody w materiaáach kapilarnoporowatych zdeterminowany jest, miĊdzy innymi ich mikrostrukturą [8-10].
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ObecnoĞü aktywnych dodatków mineralnych, a takĪe domieszek, ma wpáyw na zmiany objĊtoĞciowe kompozytów cementowych. Wedáug Giergicznego i Gawlickiego [11] oraz Li
i in. [12], dodatek popioáu lotnego wĊglowego, przy równoczesnym zmniejszeniu iloĞci cementu, powoduje ograniczenie skurczu betonu, które zaleĪy od iloĞci i jakoĞci uĪytego
popioáu lotnego oraz od rodzaju i klasy wytrzymaáoĞciowej
stosowanego cementu. Akkaya i in. [13] stwierdzili, Īe wprowadzenie popioáu lotnego wĊglowego ogranicza odksztaácenia od skurczu samoczynnego, ale zwiĊksza odksztaácenia
skurczowe spowodowane wysychaniem. Natomiast zastąpienie czĊĞci cementu mieszaniną róĪnych dodatków mineralnych (ukáady dwu- lub trójskáadnikowe) moĪe spowodowaü
wzrost skurczu od wysychania [14]. Wprowadzenie, jako zamiennika czĊĞci cementu portlandzkiego w betonie wysokowartoĞciowym, mielonego popioáu z biomasy roĞlinnej [15]
spowodowaáo nieznaczne obniĪenie skurczu od wysychania.
Badania nad wpáywem napowietrzenia na odksztaácenia wáasne betonu [16] wykazaáy, Īe skurcz napowietrzonego betonu z cementem portlandzkim jest mniejszy o ok.
15% niĪ skurcz betonu nienapowietrzonego, ale napowietrzenie betonu z cementem ĪuĪlowym spowodowaáo istotne zwiĊkszenie skurczu [9].
Czkwianianc i in. [17], Nassif i in. [18] oraz Mazloom
[19], badając skurcz i peázanie betonów samozagĊszczalnych i betonów wysokowartoĞciowych, zwrócili uwagĊ na
koniecznoĞü wery¿kacji stosowanych powszechnie modeli do prognozowania wielkoĞci skurczu ze wzglĊdu na odmienny niĪ dla betonu zwykáego rozwój odksztaáceĔ skurczowych materiaáów zawierających duĪe iloĞci drobnoziarnistych dodatków mineralnych.
W pracy zaprezentowano wybrane wyniki badaĔ nad
wpáywem popioáów lotnych oraz domieszki napowietrzającej
na rozwój odksztaáceĔ skurczowych zapraw cementowych.
Stosowano konwencjonalny popióá lotny wĊglowy oraz popióá ze spalania biomasy.

Tabela 1. Skáad chemiczny i gĊstoĞü wáaĞciwa badanych popioáów
i cementu portlandzkiego.
Table 1. Chemical composition and density of Ày ashes tested and
Portland cement.

Oznaczany skáadnik Popióá lotny
[% mas.]
z biomasy

Popióá lotny
z wĊgla
kamiennego

Cement
portlandzki

Straty praĪenia

6,2

3,9

0,9

CaO

16,3

3,6

65,2

SiO2

45,4

51,7

21,1

Al2O3

9,3

26,7

5,2

Fe2O3

8,0

7,0

3,45

MgO

1,1

2,9

0,8

SO3

2,4

0,6

1,8

Na2O

0,5

1,2

0,4

K2O

8,3

2,0

0,3

P2O5

1,7

b.d.

b.d.

2240

2230

2995

GĊstoĞü wáaĞciwa
[kg/m3]

2. CzĊĞü doĞwiadczalna
2.1. WáaĞciwoĞci stosowanych popioáów
W badaniach wykorzystano popióá pochodzący ze spalania wĊgla kamiennego oraz popióá lotny z biomasy. Oba paliwa spalano w kotáach konwencjonalnych miejskiej elektrociepáowni. Biomasa skáadaáa siĊ ze zrĊbków drzew liĞciastych.
Skáad chemiczny popioáów podano w Tabeli 1.
Obserwacje mikrostruktury popioáu lotnego z biomasy
wykonano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego z emisją polową FE-SEM. Przykáady form morfologicznych popioáu pokazano na Rys. 1.
W popiele pochodzącym ze spalania biomasy dominowaáy ziarna nieregularne. Obserwowano zarówno formy zwarte,
jak i gąbczaste o rozwiniĊtej, porowatej powierzchni. Formy
sferyczne, licznie obecne w popioáach ze spalania wĊgla kamiennego [11], wystĊpowaáy bardzo rzadko.
Obliczone, na podstawie wyników badaĔ wytrzymaáoĞciowych zapraw, wskaĨniki aktywnoĞci pucolanowej analizowanych popioáów, odniesione do wymagaĔ zawartych w PN-EN
450-1+A1 [1] przedstawiono w Tabeli 2. W przypadku popioáu wĊglowego oraz mielonego popioáu z biomasy wskaĨniki
przekroczyáy wymagane wartoĞci, co potwierdza prawidáo-
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a)

b)
Rys. 1. Mikrofotogra¿e FE-SEM popioáu lotnego ze spalania biomasy drzewnej.
Fig. 1. FE-SEM micrographs of Ày ash originating from wood biomass.
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Tabela 2. WskaĨnik aktywnoĞci pucolanowej popioáów.
Table 2. Pozzolana activity index of Ày ashes.
Popióá z wĊgla kamiennego

Popióá z biomasy

Wiek
zaprawy

Wymagania
wg [1]

niemielony

mielony

niemielony

mielony

28 dni

75%

79,4%

90,4%

66,3%

72,8%

90 dni

85%

88,9%

99,7%

79,2%

90,8%

Tabela 3. Narastanie wytrzymaáoĞci na Ğciskanie fc i wytrzymaáoĞci
na rozciąganie przy zginaniu ft zapraw zawierających popioáy lotne.
Table 3. Variations in compressive strength fc and Àexural strength
ft of mortars containing Ày ashes.
WytrzymaáoĞü po dniach [MPa]
28 dni

Rodzaj popioáu

90 dni

ft

fc

ft

fc

bez dodatku
(porównawcza)

7,2

37,4

7,9

38,0

z wĊgla

6,2

28,3

7,4

35,2

z wĊgla mielony

7,1

34,6

7,6

43,2

z biomasy

5,2

24,6

6,3

26,0

z biomasy mielony

7,0

30,4

7,3

36,1

wy przebieg reakcji pucolanowej w trakcie hydratacji spoiwa.
W Tabeli 3 zawarto wyniki badania wytrzymaáoĞci na
Ğciskanie i rozciąganie przy zginaniu zapraw zawierających 20% dodatku w stosunku do masy cementu oraz zaprawy kontrolnej.
Po 28 dniach dojrzewania, spoĞród badanych materiaáów, tylko zaprawa zawierająca mielony popióá lotny z wĊgla
kamiennego odznaczaáa siĊ wytrzymaáoĞcią porównywalną
z zaprawą bez dodatku. PomiĊdzy 28 a 90 dniem twardnienia zaprawy zawierające dodatki mineralne wykazaáy wiĊkszy przyrost wytrzymaáoĞci niĪ zaprawa kontrolna. Wprowadzenie zmielonych popioáów, niezaleĪnie od pochodzenia, istotnie wpáynĊáo na poprawĊ wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych zapraw.

2.2. Przygotowanie próbek do badania skurczu
Popioáy wykorzystano jako aktywny dodatek mineralny zastĊpujący czĊĞü cementu portlandzkiego. W skáad zapraw wchodziáo spoiwo, woda i kruszywo w proporcji wagowej 1:0,5:3. Do badania odksztaáceĔ skurczowych stosowano zaprawy, w których 20% masy cementu zastąpiono popioáem lotnym oraz zaprawy kontrolne zawierające wyáącznie cement portlandzki. Popióá mielono w warunkach laboratoryjnych w máynie kulowym (300 obr/min). Czas mielenia
wynosiá 30 min. Rozdrobniony materiaá charakteryzowaá siĊ
uziarnieniem poniĪej 0,045 mm.
Do wykonania zapraw zastosowano cement portlandzki powszechnego uĪytku CEM I 32,5 – NA oraz kruszywo
naturalne (piasek kwarcowy) o Ğrednicy ziaren nie przekraczającej 2 mm.
Stosowano domieszkĊ napowietrzającą przeznaczoną do
zapraw i betonów. Podstawowym skáadnikiem domieszki jest
mydáo Īywic naturalnych; odczyn roztworu zasadowy o pH =
12,0, zawartoĞü chlorków poniĪej 0,1% masy, zawartoĞü alkaliów poniĪej 0,8% (Na2Oeq). DomieszkĊ napowietrzającą

wprowadzono w iloĞci 1,6% masy spoiwa, zalecanej przez
producenta, oraz 3,2% - dla celów porównawczych; zawartoĞü zwiĊkszono ze wzglĊdu na uĪycie popioáów lotnych.
Pomiary odksztaáceĔ skurczowych wykonywano co 5
dni. Elementy próbne w formie belek o wymiarach 40 mm
× 40 mm × 160 mm, przechowywano w komorze klimatycznej w temperaturze 20°C i wilgotnoĞci wzglĊdnej 50%. KaĪda seria skáadaáa siĊ z trzech próbek. Wspóáczynnik zmiennoĞci wyników pomiarów nie przekraczaá 10%.

3. Analiza wyników badania skurczu
W pracy zaprezentowano wyniki badaĔ skurczu w ciągu 90 dni od momentu wykonania zapraw. Rozwój odksztaáceĔ skurczowych w czasie, na podstawie Ğrednich wartoĞci
odczytów, w zaleĪnoĞci od zawartoĞci domieszki napowietrzającej oraz rodzaju popioáu stosowanego jako zamiennik
czĊĞci cementu pokazano na Rys. 2-4.
IstotnoĞü wpáywu badanych czynników na skurcz zapraw
zostaáa potwierdzona wieloczynnikową analizą wariancji wyników badania. Znaczący wpáyw obecnoĞci popioáów na wartoĞü odksztaáceĔ skurczowych stwierdzono po 30 dniach badania. Przy czym, zaprawy z popioáem mielonym wykazywaáy zwiĊkszony skurcz niezaleĪnie od pochodzenia dodatku
mineralnego. Wraz z wiekiem próbek róĪnice odksztaáceĔ
skurczowych zapraw narastaáy w zaleĪnoĞci od rodzaju, jak
równieĪ od formy stosowanego popioáu. Biorąc pod uwagĊ
pochodzenie dodatku mineralnego moĪna stwierdziü, Īe zaprawy z popioáem z biomasy charakteryzowaáy siĊ wiĊkszymi odksztaáceniami skurczowymi w porównaniu do zapraw
z popioáem wĊglowym. Mechaniczne rozdrobnienie popioáu
takĪe wpáynĊáo na rozwój odksztaáceĔ skurczowych. Pomiary
po 90 dniach sezonowania wykazaáy, Īe wprowadzenie popioáu lotnego w formie nieprzetworzonej spowodowaáo nieznaczne zmniejszenie skurczu zapraw (o 14%), natomiast
obecnoĞü popioáu mielonego przyczyniáa siĊ do zwiĊkszenia (o 12%) odksztaáceĔ skurczowych w porównaniu do zapraw kontrolnych.

Rys. 2. Przebieg odksztaáceĔ skurczowych zapraw bez dodatku
popioáu.
Fig. 2. Shrinkage strains of mortars without Ày ash.
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a)

a)

b)

b)
Rys. 3. Przebieg odksztaáceĔ skurczowych zapraw z dodatkiem popioáu lotnego wĊglowego: a) niemielonego, b) mielonego.
Fig. 3. Shrinkage strains of mortars with bituminous Ày ash: a) asreceived ash, b) ground ash.

Wpáyw domieszki napowietrzającej na ograniczenie skurczu stwierdzono juĪ po 10 dniach sezonowania, a róĪnica
pomiĊdzy wartoĞciami odksztaácenia skurczowego zapraw
napowietrzonych i bez napowietrzenia zwiĊkszaáa siĊ wraz
z wiekiem próbek. Podobne wyniki uzyskali Piasta i Sikora [16] badając napowietrzone betony z cementem portlandzkim.
Po 90 dniach badania zaprawy nienapowietrzone wykazywaáy nawet dwukrotnie wiĊksze zmiany w porównaniu do zapraw napowietrzonych, zawierających 3,2% domieszki w stosunku do masy spoiwa. Po 90 dniach sezonowania wzglĊdne wartoĞci odksztaáceĔ liniowych byáy
porównywalne dla wszystkich badanych zapraw napowietrzonych (3,2% domieszki), w granicach od 2,60 mm/m dla
zaprawy z popioáem wĊglowym do 3,05 mm/m dla zaprawy kontrolnej. JednoczeĞnie, zaprawy nienapowietrzone
z popioáem nieprzetworzonym wykazywaáy skurcz o wartoĞciach Ğrednich w granicach 4,87 mm/m, zaprawy z popioáami mielonymi – w granicach 6,25 mm/m, a zaprawa kontrolna – 5,56 mm/m. Wprowadzenie domieszki w iloĞci 1,6%
masy spoiwa takĪe spowodowaáo ograniczenie wartoĞci odksztaáceĔ skurczowych, ale efektywnoĞü dziaáania domieszki byáa ĞciĞle związana z formą dodatku mineralnego. NajwiĊksze ograniczenie skurczu stwierdzono w przypadku zapraw z dodatkiem popioáów w formie nieprzetworzonej, dla
których wartoĞü odksztaáceĔ wynosiáa Ğrednio 3,10 mm/m.
W tym samym czasie zaprawa kontrolna wykazywaáa skurcz
o wartoĞci 3,45 mm/m, a zaprawy z popioáami mielonymi
Ğrednio 4,40 mm/m. ZwiĊkszanie zawartoĞci domieszki napowietrzającej powyĪej iloĞci zalecanej, tj. do 3,2% masy
cementu okazaáo siĊ korzystne jedynie w przypadku stosowania popioáów mielonych.
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Rys. 4. Przebieg odksztaáceĔ skurczowych zapraw z dodatkiem popioáu lotnego z biomasy: a) niemielonego, b) mielonego.
Fig. 4. Shrinkage strains of mortars with biomass Ày ash: a) asreceived ash, b) ground ash.

4. Podsumowanie
Popioáy lotne stosowane jako zamiennik czĊĞci cementu w zaprawach, wykazywaáy aktywnoĞü pucolanową. Ze
wzglĊdu na pochodzenie, odznaczaáy siĊ odmiennym skáadem chemicznym i morfologią.
Badając skurcz zapraw cementowych w ciągu 90 dni od
ich wykonania stwierdzono, Īe zarówno obecnoĞü popioáu lotnego jako dodatku aktywnego, jak i domieszki napowietrzającej wpáywa na wartoĞci odksztaáceĔ skurczowych.
W przypadku popioáu lotnego zastĊpującego 20% masy cementu o zwiĊkszeniu bądĨ ograniczeniu skurczu decydowaáo gáównie jego rozdrobnienie, a w mniejszym stopniu pochodzenie. Ponadto, rozwój odksztaáceĔ skurczowych przebiegaá
inaczej w zaprawach zawierających popióá lotny w porównaniu do zapraw bez dodatku. Zastosowanie popioáu zmielonego spowodowaáo zwiĊkszenie skurczu zapraw. Natomiast
wprowadzenie domieszki napowietrzającej, w zakresie analizowanym w pracy, przyczyniáo siĊ do istotnego ograniczenia wartoĞci odksztaáceĔ skurczowych.
ObecnoĞü aktywnego dodatku mineralnego i domieszki
napowietrzającej zmienia mikrostrukturĊ zaprawy cementowej wpáywając na rozwój odksztaáceĔ skurczowych.
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