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SEMINARIUM
„INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA
W WYKORZYSTANIU
UBOCZNYCH
PRODUKTÓW SPALANIA
(UPS)”
W dniu 14 listopada 2012 roku odbyáo siĊ seminarium
zatytuáowane „Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu
ubocznych produktów spalania (UPS)”. CaáoĞü obrad poĞwiĊcona byá prezentacji dotychczasowych rezultatów projektu IniTech pt.: „Analiza uwarunkowaĔ oraz badania moĪliwoĞci wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inĪynierii lądowej” realizowanego przez KatedrĊ Technologii Materiaáów Budowlanych Wydziaáu InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki AGH.
Spotkanie, które odbyáo siĊ w auli budynku B8 (nowego
gmachu WIMiC) otworzyli prof. dr hab. inĪ. Jerzy Lis – Dziekan Wydziaáu InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki, dr hab. inĪ.
prof. AGH Jan Deja – Kierownik Katedry Technologii Materiaáów Budowlanych oraz prof. dr hab. inĪ. Jerzy Dyczek – kierownik w/w projektu.
Uczestnicy, których liczba znacznie przekroczyáa 100,
w tym liczni goĞcie z przemysáu wysáuchali referatów, których streszczenia zamieszczone są poniĪej.
Podczas podsumowującej seminarium dyskusji dyrektor Centrum Transferu Technologii AGH p. Tomasz Pyrü po-
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informowaá sáuchaczy o zgáoszonych w ramach w/w projektu innowacyjnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych oraz o moĪliwoĞciach korzystania z licencji na ich
stosowanie.
Streszczenia referatów:
1) Selekcja i separacja UPS – doĞwiadczenia i wynikające z nich potencjalne kierunki zastosowaĔ (autor: J. Dyczek).
W projekcie prowadzono badania, zmierzające do zwiĊkszenia efektywnoĞci i otwarcie nowych kierunków wykorzystania UPS. Poprzez separacjĊ ziarnową lotnych popioáów
suchych (z bieĪącej produkcji) i UPS zalegających na skáadowiskach uzyskano frakcje ziarnowe o zmienionym skáadzie chemicznym w stosunku do popioáu wyjĞciowego, co
okazaáo siĊ korzystne dla znanych juĪ kierunków zastosowaĔ UPS. W wypadku niektórych popioáów, uzyskane frakcje ziarnowe moĪna traktowaü jako nowe surowce dla przemysáu wypalanych materiaáów budowlanych.
Podziaá na frakcje ziarnowe mieszanki popioáowo–ĪuĪlowej zalegająca na skáadowisku [MPĩ] wymaga redukcji jej
zawilgocenia. Opracowano metodĊ suszenia MP-ĩ z wykorzystaniem energii sáonecznej. Takie rozwiązanie moĪe udostĊpniü MP-ĩ zalegającą w duĪych iloĞciach na skáadowiskach. Jej podziaá na frakcje ziarnowe pn. poprzez przesiewanie zwiĊksza moĪliwoĞci jej zastosowaĔ.
Typowy popióá (P) ze spalania wĊgla kamiennego w klasycznym palenisku elektrowni lub elektrociepáowni moĪna, stosując separatory pneumatyczne, podzieliü na frakcje
znacznie róĪniące siĊ skáadem. W wypadku niektórych popioáów z wĊgli brunatnych róĪnice skáadu chemicznego (i mineralnego) pomiĊdzy frakcjami są
jeszcze wiĊksze.
Dla otrzymanych frakcji z popioáów lotnych P o
zróĪnicowanym uziarnieniu i mody¿kowanym
poprzez frakcjonowanie pneumatyczne skáadzie
chemicznym moĪna wskazaü nastĊpujące kierunki zastosowaĔ:
– dodatek do cementów i betonów o zwiĊkszonych wáasnoĞciach pucolanowych
– w drogownictwie, jako komponent spoiw do
ulepszania gruntów i jako kruszywo oraz materiaá uszarstniający
– jako skáadnik zestawów surowcowych wypalanych ceramicznych materiaáów budowlanych
Natomiast dla otrzymanych frakcji z popioáów
lotnych K:
– dodatek do cementu i betonu,
– w cementach murarskich,
– jako istotny skáadnik zastawu surowcowego
do produkcji autoklawizowanych materiaáów
budowlanych, suchych zapraw, wyrobów wibroprasowanyh i cementów specjalnych,
– jako sucha mączka kwarcowa.
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2) MoĪliwoĞci zastosowania frakcjonowanych UPS w budownictwie komunikacyjnym (autorzy: M. Gawlicki, M.
Mróz, W. Wons)
Celem zadania opisanego w powyĪszym referacie byáa
ocena moĪliwoĞci wykorzystania UPS i wydzielonych z nich
frakcji ziarnowych jako skáadników spoiw i kruszyw przeznaczonych dla drogownictwa. Badania i próby polowe obejmowaáy: popióá lotny z Elektrowni Pątnów i wydzielone z niego
frakcje ziarnowe, popióá lotny z Elektrowni Poáaniec i wydzielone z niego frakcje ziarnowe, popióá Àuidalny z Elektorwni
Turów i wydzielone z niego frakcje ziarnowe oraz mieszankĊ popioáowo-ĪuĪlowa zdeponowaną na skáadowisku GDF
Suez w PoáaĔcu.
Jako skáadników spoiwowych uĪyto cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R, zmielonego klinkieru portlandzkiego
oraz wapna hydratyzowanego.
Badania wykazaáy, Īe usuniĊcie frakcji ziarnowej > 1 mm
z mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej zdeponowanej na skáadowisku GDF Suez w PoáaĔcu (UPS ze wspóáspalania wĊgla
i biomasy) umoĪliwia jej efektywne wykorzystanie jako skáadnika podbudowy drogowej.
Ponadto wykazano, Īe uĪycie do stabilizacji gruntów niespoistych frakcji ziarnowej < 30 m wydzielonej z popioáów
lotnych w znaczący sposób (nawet o 30%) zwiĊksza wytrzymaáoĞü gruntów niespoistych w stosunku do wytrzymaáoĞci
gruntów niespoistych stabilizowanych mieszankami spoiwowymi zawierającymi popióá lotny pobrany bezpoĞrednio
z urządzeĔ odpylających.
Skáad ziarnowy popioáu lotnego w mieszankach spoiwowych stosowanych do ulepszania i stabilizacji
gruntów spoistych nie wywiera istotnego wpáywy na ich wáaĞciwoĞci uĪytkowe.
3) MoĪliwoĞci zastosowania frakcjonowanych
UPS w produkcji prefabrykatów inĪynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej
(autor: G. àój)
Od wspóáczesnych drobnowymiarowych prefabrykatów dla inĪynieryjno-technicznej infrastruktury drogowej oczekuje siĊ nie tylko zachowania wysokich parametrów technicznych w tym
przede wszystkim odpornoĞci na mróz i Ğrodki odladzające, ale równieĪ niskich kosztów wytwarzania przy masowej produkcji. Dlatego teĪ w technologii wibroprasowania betonu stosowane są
szeroko uboczne produkty spalania jako dodatki
mineralne stanowiące skáadnik spoiwa. W oma-
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wianym w referacie zadaniu przeprowadzono badania wpáywu róĪnego rodzaju popioáów na wáaĞciwoĞci mieszanek betonowych o konsystencji
wilgotnej oraz wpáyw tych surowców na koĔcowe
parametry drobnowymiarowych elementów drogowych z betonu wibroprasowanego. Przedstawione wyniki badaĔ pokazaáy nie tylko moĪliwoĞci zastosowania popioáów konwencjonalnych,
Àuidalnych i wapiennych. Próbne aplikacje wykazaáy, Īe zastosowanie frakcjonowanych popioáów ma korzystny wpáyw na przebieg procesu wibroprasowania betonu, przez co poprawiane są
równieĪ koĔcowe parametry wyrobów.
4) Spoiwa górnicze zawierające frakcjonowane
UPS (autor: W. Roszczynialski)
5) Frakcjonowane UPS jako skáadnik betonów konstrukcyjnych i chudych (autorzy: A. àagosz, J. ĝliwiĔski, T. Tracz,
T. Zdeb)
Celem przedstawionego w referacie zadania byáa ocena wpáywu zastąpienia róĪnych iloĞci cementu frakcjonowanymi UPS, pozyskiwanymi z popioáów lotnych krzemionkowych lub mieszanki popioáowo-Īuzlowej z Elektrowni Poáaniec, frakcjonowanych popioáów Àuidalnych z Elektrowni
Turów oraz frakcjonowanych popioáów z Elektrowni Pątnów.
Badania obejmowaáy ocenĊ wáaĞciwoĞci betonów konstrukcyjnych, w których cement zastĊpowano frakcjonowanymi UPS w iloĞci do 35% oraz betonów chudych, w których
cement zastĊpowano frakcjonowanymi UPS w iloĞci nawet
do 50% jego wyjĞciowej masy. Badania wykazaáy, Īe zastąpienie w skáadzie betonu konstrukcyjnego cementu frakcjonowanymi UPS w iloĞci do 15% pozwala na uzyskiwanie po
28. dniach twardnienia nawet wyĪszych cech wytrzymaáoĞciowych niĪ betonu referencyjnego. Zastąpienie cementu
w wiĊkszym zakresie wymaga dodatkowych korekt skáadu
celem utrzymania konsystencji mieszanek.
Przeprowadzono równieĪ próbne aplikacje betonów towarowych oraz konstrukcyjnych z wykorzystaniem frakcjonowanych popioáów z Elektrowni Pątnów, okreĞlając uprzednio optymalny poziom zastąpienia tymi materiaáami cementu
CEM I. Uzyskano w ten sposób elementy o cechach wytrzymaáoĞciowych nawet wyĪszych niĪ beton wyjĞciowy.

6) MoĪliwoĞci stosowania frakcjonowanych UPS w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (autor: M.
Petri)
Reakcje hydrotermalne popioáu lotnego z Elektrowni Pątnów, dotowanego mieszankami mineralnymi (wapno palone, cement portlandzki), mogą prowadziü do tworzenia siĊ
1,1 nm tobermorytu jako gáównego produktu.
W popiele siarczanowo-wapniowym z Elektrowni Pątnów, oraz wydzielonej z niego drobnoziarnistej frakcji < 30
m, stwierdzono wystĊpowanie aglomeratów bĊdących spiekiem záoĪonym gáównie z anhydrytu, wapna, krzemionki i peryklazu, czĊsto bĊdącym przyczyną zmian objĊtosciowych
hydratyzującego zaczynu.
Proces mechanicznej aktywacji (mielenie) powoduje rozbicie w/w agregatów i znacznie ogranicza zmiany liniowe
otrzymanych na ich bazie zaczynów.
W wyniku przeprowadzonych prób technologicznych
stwierdzono:
– Mieszanki popioáowo-ĪuĪlowe (PMS) ze skáadowiska
GDF Suez w PoáaĔcu, frakcja < 1000 m oraz frakcja
<30 m mogą znaleĨü zastosowanie do produkcji ABK.
– Stosowanie popioáów wapiennych z bieĪącej produkcji
z El. Pątnów niefrakcjonowanych jako gáównego skáadnika, pozwala na uzyskanie wysokiej jakoĞci ABK.
7) UPS w produkcji klinkieru i cementów (autorzy: R. Mróz,
M. Petri)
W referacie poruszone zostaáy zagadnienia dotyczące
moĪliwoĞci wykorzystania ubocznych produktów spalania
wĊgla kamiennego oraz brunatnego powstających zarówno w kotáach konwencjonalnych, jak i Àuidalnych do produkcji cementów. Omówiono stosowanie wybranych frakcji
ziarnowych mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej ze spalania wĊgla kamiennego w kotáach konwencjonalnych jako skáadnika namiaru surowcowego przy produkcji klinkieru portlandzkiego. Szczegóáowo przedstawiono moĪliwoĞci zastosowania uszlachetnionej mieszanki popioáowo ĪuĪlowej jako
surowca do produkcji cementów CEM II oraz CEM IV jako
dodatku pucolanowego (popióá krzemionkowy V), uszlachetnionych popioáów lotnych wapiennych jako surowca do produkcji cementów CEM II oraz CEM IV jako dodatku pucolanowo-hydraulicznego (popióá wapienny W) oraz Àuidalnych
popioáów lotnych do produkcji spoiw hydraulicznych. Przedstawiono takĪe rezultaty opracowanych receptur otrzymywania cementów murarskich, zawierających w swoim skáadzie mielony kamieĔ wapienny, uszlachetniony popióá lotny
wapienny oraz wybrane frakcje ziarnowe mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej.

8) Cementy specjalne i bezskurczowe (autorzy:
G. Malata, L. Taczuk)
– Spoiwa mieszane z udziaáem cementu glinowego, bez-skurczowe oraz ekspansywne
W ramach omawianego zadania opracowano receptury spoiw przeciwdziaáających skurczowi, wykorzystując popióá ze spalania wĊgla
brunatnego w kotáach Àuidalnych lub kowencionalnych. Przez odpowiednią selekcjĊ i dobór
proporcji miĊdzy trzema skáadnikami mieszanki
moĪna uzyskaü spoiwa charakteryzujące siĊ ekspansją lub kompensacją naturalnego skurczu, typowego dla tradycyjnych materiaáów na bazie cementu portlandzkiego.
W opracowanych spoiwach uĪyto odpowiedni gatunek
cementu glinowego, który wraz z resztkowym wapnem i anhydrytem zawartym w popiele przereagowuje w ekspansywny etryngit. Mieszanka wspomagana jest równieĪ obecnoĞcią cementu portlandzkiego.
Zmieniając udziaá procentowy cementu glinowego oraz
proporcje miĊdzy cementem portlandzkim a popioáem, otrzymano gamĊ spoiw charakteryzujących siĊ róĪnie zaznaczoną kompensacją skurczu lub ekspansją, przy zredukowanych
czĊĞciowo wytrzymaáoĞciach mechanicznych.
W związku z niskimi cenami popioáowego komponentu, spoiwa te mogą byü interesującą alternatywą produktów, dla których szybki przyrost wytrzymaáoĞci nie jest wáaĞciwoĞcią kluczową.
–

Spoiwa na bazie „cementu siarczano-glinianowego”
o ograniczonym skurczu i szybkim przyroĞcie wytrzymaáoĞci początkowych
Popioáy ze spalania wĊgli brunatnych w piecach Àuidalnych, wykorzystano w zaproponowanym spoiwie „dwutorowo”. Z jednej strony, wysoka zawartoĞci Al2O3 oraz obecnoĞü w popiele resztkowych iloĞci wolnego wapna oraz anhydrytu, pozwoliáy uzyskaü „niskotemperaturowy” klinkier
belitowy z udziaáem ok. 25% C4A3$ , który spieka siĊ dobrze, dając aktywne hydraulicznie fazy. Z drugiej strony popióá ten moĪe byü skáadnikiem spoiw mieszanych, dodawanych do zmielonego juĪ klinkieru belitowego.
Czysty cement na bazie klinkieru siarczano-glinianowego pozwala uzyskaü znaczne przyrosty wytrzymaáoĞci początkowych oraz ograniczyü skurcz zapraw przygotowanych na ich bazie.
W mieszaninach zaĞ z mniej reaktywnymi skáadnikami
pozwoliá „wypeániü lukĊ” w okresie sáabszego rozwoju wáaĞciwoĞci uĪytkowych. Przewidziano dodawanie go zarówno do cementu portlandzkiego, jak i popioáu, oraz mieszaniny obydwóch.
9) MoĪliwoĞci wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotáów Àuidalnych w produkcji zapraw i tynków (autorzy:
A. àagosz, W. Roszczynialski, R. Mróz, W. Wons)
Celem przedstawianego w referacie zadania byáa ocena moĪliwoĞci wykonania zapraw budowlanych w oparciu
o frakcjonowane popioáy Àuidalne z Elektrowni Turów, jako
podstawowy skáadnik spoiwa. Przeprowadzono równieĪ badania z uĪyciem frakcjonowanych i aktywowanych popioáów z Elektrowni Pątnów, które wykorzystano jako dominujący skáadnik spoiwa o charakterze powietrznym, zastoso-
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wany do opracowania zapraw tynkarskich stosowanych wewnątrz budynków.
Badania obejmowaáy zaprojektowanie zapraw o zaáoĪonych wáaĞciwoĞciach uĪytkowych, a takĪe ocenĊ trwaáoĞci
uzyskanych materiaáów bądĨ w warunkach oddziaáywania
cyklicznego zamraĪania i rozmraĪania – gdy zaprawa miaáa charakter ogólnego przeznaczenia, jak równieĪ intensywnego oddziaáywania CO2, gdy spodziewano siĊ zmiany wáaĞciwoĞci w związku z oddziaáywaniem tego gazu z powietrza na niektóre produkty procesów hydratacji skomponowanych spoiw. Pokazano moĪliwoĞü aplikacji w/w frakcjonowanych popioáów w zaprawach budowlanych, równoczeĞnie zwracając uwagĊ na koniecznoĞü mniej standardowego podejĞcia podczas opracowywania ich skáadu. SpoĞród
wielu opracowanych skáadów zapraw kilka propozycji poddano ocenie wáaĞciwoĞci uĪytkowych wymaganych normami
europejskimi w laboratorium zewnĊtrznym w oparciu o przygotowane mieszanki z innych partii surowców.

jest krajem o Ğrednim potencjale iloĞciowo–rodzajowym kopalin do produkcji kruszyw naturalnych, które dodatkowo są
nierównomiernie rozmieszczone na terenie kraju. ZwiĊkszenie udziaáu kruszyw sztucznych, produkowanych z surowców odpadowych róĪnego rodzaju, dostĊpnych w duĪych iloĞciach pozwoliáoby na wzbogacenie rynku kruszyw o nowe
produkty i przede wszystkim zmniejszyáo zuĪycie nieodnawialnych zasobów naturalnych kopalin.
W badaniach jako surowce podstawowe zastosowano
uboczne produkty spalania pochodzące z krajowych elektrowni wykorzystujących jako paliwo wĊgiel kamienny oraz
elektrowni wykorzystujących wĊgiel brunatny. W charakterze surowców dodatkowych zastosowano odpadowe surowce ilaste pochodzące m.in. z górnictwa wĊgla kamiennego
i brunatnego. Przeprowadzone badania pokazaáy, Īe z wymienionych surowców odpadowych w prawidáowy sposób
poáączonych ze sobą i przy zastosowaniu odpowiednich zabiegów technologicznych moĪna uzyskaü peánowartoĞciowe
kruszywa do stosowania w budownictwie.

10) MoĪliwoĞci zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji kruszyw lekkich (autorzy: P. Murzyn, J. Stolecki)
Kruszywa lekkie, spiekane naleĪą do grupy kruszyw
sztucznych, które stanowią niewielki udziaá na krajowym rynku kruszyw, na którym dominują kruszywa naturalne. Polska
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