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Streszczenie
Prezentowane badania wskazują na moĪliwoĞü wykorzystania popioáu lotnego wapiennego (PLW) w zwykáych i wysokowartoĞciowych
betonach samozagĊsz-czalnych, zarówno jako dodatek do betonu i jako skáadnik cementu. ObecnoĞü popioáu moĪe zmniejszyü wáaĞciwoĞci samozagĊszczające siĊ mieszanek, zwáaszcza jeĞli stosuje siĊ superplasty¿kator. Efekt ten jest mniejszy, jeĞli PLW jest domielony
lub stosowany jako skáadnik cementu. ObecnoĞü PLW jednoczeĞnie poprawia stabilnoĞü (odpornoĞü na segregacjĊ) mieszanek samozagĊszczalnych. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie betonu wykonanego z cementów mody¿kowanych PLW oraz z dodatkiem popioáu nie róĪni siĊ
znacząco od wytrzymaáoĞci osiągniĊtych przez analogiczne betony wykonane z cementu CEM I, jeĪeli klasa wytrzymaáoĞci betonu jest
podobna. W początkowym etapie utwardzania, obecnoĞü duĪej iloĞci PLW hamuje rozwój wytrzymaáoĞci. Badania potwierdzają moĪliwoĞü
wykorzystania popioáowego wieloskáadnikowego cementu X, który zawiera PLW w betonach nowej generacji.
Sáowa kluczowe: popióá lotny wapienny, cement portlandzki, cement wieloskáadnikowy, wáaĞciwoĞci reologiczne, zbrojenie rozproszone

SELECTED PROPERTIES OF SELF-COMPACTING CONCRETES ADDED WITH CALCIUM FLY ASH
The research shows the possibility of using the high-calcium Ày ash (HCFA) in normal and high-performance self-compacting concrete
both as the addition to concrete and as the cement constituent. The presence of Ày ash can reduce the self-compacting properties of the
mixture, especially if a superplasticizer is used. This effect is lesser, if the ash is grinded or used as the cement constituent. At the same
time, the presence of ash improves stability (resistance to segregation) of self-compacting mixture. The compressive strength of concrete
made of cements modi¿ed with HCFA and with ash addition does not differ signi¿cantly from the compressive strength reached by the
analogical concrete made of CEM I, if a concrete strength class is similar. In the initial stage of curing, the presence of high HCFA inhibits
the development of compressive strength. The research con¿rms the possibility of using high-ash multi-component cements X (which
contain HCFA) for new generation concrete.
Keywords: Calcium Ày ash, Portland cement, Multicomponent cement, Rheological properties, Distributed reinforcement

1. Wprowadzenie
Podstawowym wymaganiem stawianym przy projektowaniu i wykonywaniu betonów nowej generacji jest zapewnienie
im dobrej urabialnoĞci w trakcie caáego procesu betonowania.
Betony te charakteryzują siĊ duĪą zawartoĞcią dodatków mineralnych mody¿kujących wybrane wáaĞciwoĞci (np. mączka
wapienna, popióá lotny krzemionkowy, zmielony granulowany
ĪuĪel wielkopiecowy, pyá krzemionkowy). Podstawowe efekty
stosowania dodatków mineralnych przedstawiono szeroko w licznych opracowaniach [1-3]. Stwierdzono równieĪ
moĪliwoĞü stosowania popioáu lotnego wapiennego, jako
zamiennik czĊĞci cementu w betonie i skáadnika cementu [4].
Dotychczasowe publikacje wskazują na problem pogarszania siĊ urabialnoĞci mieszanek betonowych zawierających
popióá lotny wapienny. W związku z tym, Īe urabialnoĞü jest
kluczem do uzyskania betonów nowej generacji [5-7], przeprowadzono seriĊ badaĔ mających na celu zwery¿kowanie

moĪliwoĞci uzyskania betonów SCC z dodatkiem popioáu
lotnego wapiennego. Wykonano badania samozagĊszczalnych betonów zwykáy (SCC), wysokowartoĞciowych
betonów samozagĊszczalny (HPSCC) oraz ¿brobetonów
samozagĊszczalny (FRSCC). Aktualnym zagadnieniem jest
zastosowanie popioáów lotnych wapiennych w technologii
betonów nowej generacji i poniĪszy artykuá przedstawia
wybrane badania w tym temacie.

2. ZaáoĪenia i metodyka badaĔ
Podstawowym problemem betonów nowej generacji,
w tym zawierających popióá lotny wapienny, jest ich urabialnoĞü. Z licznych badaĔ rozpatrujących wáaĞciwoĞci mieszanki
w aspekcie urabialnoĞci wynika, Īe zachowuje siĊ ona pod
obciąĪeniem jak lepkoplastyczne ciaáo Binghama. Granica
páyniĊcia g i lepkoĞü plastyczna h, zwane parametrami reologicznymi, są staáymi materiaáowymi, charakteryzującymi

65

T. PONIKIEWSKI, J. GOàASZEWSKI

Tabela 1. Skáad chemiczny popioáu lotnego wapiennego.
Table 1. Chemical composition of calcareous Ày ash.
Skáadnik

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

K2O

CaOw

PLW dostawa A

40,17

24,02

5,93

22,37

1,27

3,07*

0,15

0,20

1,46**

PLW dostawa B

40,88

19,00

4,25

25,97

1,73

3,94

0,13

0,14

1,07

* oznaczono metodą analizy elementarnej; **metoda glikolowa
Tabela 2. WáaĞciwoĞci ¿zyczne popioáów.
Table 2. Physical properties of Ày ashes.

Popióá

GĊstoĞü [g/cm3]

MiaákoĞü - pozostaáoĞü na
sicie 45 m [%]

Powierzchnia wáaĞciwa wg
Blaine’a [cm2/g]

Masa objĊtoĞciowa
[kg/m3]

Partia A
A0

Bez przemiaáu

2,64

55,6

1900

1060

A1

Mielenie 20 min

2,71

20,0

4060

nb

Partia B
B0

Bez przemiaáu

2,60

46,3

2370

1030

B1

Mielenie 15 min

2,67

20,8

3520

nb

Tabela 3. Skáady mieszanek samozagĊszczalnych zastosowanych w poszczególnych blokach badaĔ.
Table 3. Compositions of self–compacting concrete mixtures used in particular research series.
MIESZANKA BETONOWA
C1

Skáadnik / Oznaczenie

C2

C3

C4

[kg/m ]
3

CEM I [CI]

490,0

-

490,0

-

CEM I, CEM II/B-M (LL-W), CEM II/B-W, CEM IV/B-W [CII]

-

600,0

-

-

CEM II B-W [CIII]

-

-

-

600,0

Piasek 0-2 mm [P]

800,0

800,0

756,0

800,0

Kruszywo otoczakowe 2-8 mm [Ko]

800,0

800,0

-

800,0

Kruszywo bazaltowe 2-8 mm [Kb]

-

-

944,4

-

Mikrokrzemionka [Mk]

-

-

49,0

-

Popióá lotny wapienny ((10-20-30)% m.c.) [PLW]

49-98-147

-

49-98-147

-

Wáókna stalowe [Ws]

-

-

-

60-80-100

Wáókna polietylenowe i polimerowo-bazaltowe [Wp]

-

-

-

2-4-6

Superplasty¿kator Glenium ACE 48 (3.5% m.c.) [SP A]

-

-

17,0

-

Superplasty¿kator Glenium SKY 592 (1,1-2,5)% m.c.) [SP B]

16,2

6,8 – 15,0

-

12,0

Stabilizator RheoMatrix (0.4% m.c.) [ST]

1,6

2,73

1,6

1,95

Punkt piaskowy [%]

50,0

50,0

45,8

50,0

W/C

0,42

0,31

0,42

0,31

Klasa konsystencji (SF)

SF3

SF 1-2-3

SF3

SF3

PARAMETRY

wáaĞciwoĞci reologiczne mieszanki. Z chwilą, gdy naprĊĪenia
przekroczą granicĊ páyniĊcia, nastąpi páyniĊcie mieszanki
z prĊdkoĞcią proporcjonalną do lepkoĞci plastycznej. Im
mniejsza bĊdzie lepkoĞü plastyczna mieszanki, tym wiĊksza bĊdzie prĊdkoĞü jej páyniĊcia przy danym obciąĪeniu.
Bardziej szczegóáowo zagadnienia reologii omówiono m.in.
w pracy Szwabowskiego [8]. Parametry reologiczne badanych mieszanek wyznaczono reometrem BT-2. Przyjmuje
siĊ, Īe wartoĞci granicy páyniĊcia g odpowiada Ğrednica
maksymalnego rozpáywu SF, natomiast wartoĞci lepkoĞci
plastycznej h odpowiada czas rozpáywu do Ğrednicy 500 mm
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T500; oba parametry mierzone testem rozpáywu (ang. slump
Àow) wg normy EN 12350-8:2009.
Badania wykonano uwzglĊdniając wpáyw nastĊpujących
czynników:
– dostawa popioáu lotnego wapiennego: partia (dostawa)
A i B (patrz Tabela 1);
– stopieĔ przemiaáu popioáu lotnego wapiennego (patrz
Tabela 2);
– zawartoĞü PLW, jako ekwiwalent cementu: (10–20–30)%
masy cementu;
– udziaá masowy wáókien stalowych (patrz Tabela 4, Rys.
1): 0–100 kg/m3;
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Tabela 4. Charakterystyka geometryczno-materiaáowa badanych wáókien stalowych.
Table 4. Characteristics of applied steel ¿bres.

1)

Nazwa

DáugoĞü
[mm]

ĝrednica
[mm]

DM 6/0,17

6 ± 10%

0,17 ± 10%

SW 35/1.0

35 ± 10%

2,30 ± 2,95

Materiaá

WytrzymaáoĞü na
rozciąganie [N/mm2]

okrągáy

Stal niskowĊglowa

2100 ± 15%

czĊĞü okrĊgu

Stal niskowĊglowa

800 ± 15%

Przekrój poprzeczny

1)

Ksztaát

szerokoĞü (mm);

a)

a)

b)

b)
Rys. 1. Wáókna stalowe DM 6/0.17 (a) oraz wáókna stalowe SW
35/1.0 (a).
Fig. 1. Types of steel ¿bres used in the study: a) DM 6/0.17, b) SW
35/1.0.

Rys. 2. Wáókna polimerowo-bazaltowe SBF 25 (a) oraz wáókna
polipropylenowe FS 25 (b).
Fig. 2. Polymer-basalt ¿bres SBF 25 (a) and polypropylene ¿bres
FS 25 (b).

–

nek betonowych, pozwalająca zachowaü technologiczną
powtarzalnoĞü wyników.

udziaá masowy wáókien syntetycznych (patrz Tabela 5,
Rys. 2): 0–6 kg/m3.
Skáady badanych mieszanek samozagĊszczalnych
w poszczególnych blokach badaĔ przedstawiono w Tabeli 3.
W badaniach zastosowano superplasty¿katory na bazie
eteru polikarboksylanowego. Zastosowane do badaĔ wáókna
zostaáy wytypowane z dosyü licznej grupy dostĊpnych na
rynku. Dobór miaá na celu zaprezentowanie wpáywu wáókien
o róĪnych parametrach materiaáowych i geometrycznych
na urabialnoĞü mieszanek samozagĊszczalnych. Zostaáa
opracowana i wdroĪona procedura przygotowania miesza-

3. Wyniki badaĔ i ich omówienie
3.1. Badania efektu dozowania PLW do betonu SCC
Na Rys. 3 przedstawiono wpáyw zawartoĞci popioáu
lotnego wapiennego (dostawa A) i jego stopnia przemiaáu
na ĞrednicĊ rozpáywu SF i czas rozpáywu T500 mieszanek
samozagĊszczalnych. Na podstawie przeprowadzonych

Tabela 5. Charakterystyka geometryczno-materiaáowa badanych wáókien syntetycznych.
Table 5. Characteristics of applied synthetic ¿bres.

Nazwa

DáugoĞü
[mm]

ĝrednica

Klasa

Ksztaát

Materiaá

WytrzymaáoĞü na
rozciąganie [N/mm2]

SBF 25

12 ± 10%

16 m

koáowy

proste

Polimerowo-bazaltowe

1 680

FS 25

25

0,66 mm

II; makrowáókna

odksztaácone

Polipropylen, polietylen

600
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a)

b)
Rys. 3. Wpáyw zawartoĞci PLW i jego stopnia przemiaáu na ĞrednicĊ
rozpáywu SF (a) i czas rozpáywu T500 (b) mieszanek SCC.
Fig. 3. InÀuence of CFA content and its ¿neness on Àow diameter
SF (a) and Àow time T500 (b) of HPSCC mixtures.

a)

b)
Rys. 4. Wpáyw zawartoĞci popioáu lotnego wapiennego i jego stopnia
przemiaáu na granicĊ páyniĊcia g (a) oraz lepkoĞü plastyczną h (b)
mieszanek SCC.
Fig.4. InÀuence of CFA content and its ¿neness on the stress yield
value g (a) and plastic viscosity h (b) of HPSCC mixtures.

badaĔ moĪna stwierdziü, Īe wzrost zawartoĞci popioáu
lotnego wapiennego w mieszance powoduje zmniejszenie
Ğrednicy rozpáywu SF oraz wydáuĪenie czasu rozpáywu T500.
Zakres zmian jest tym wiĊkszy, im wiĊksza jest zawartoĞü
PLW w mieszance. Jednak w przypadku, gdy popióá poddany
zostanie aktywacji mechanicznej (PLW A1), efekt zmian jest
mniejszy. Obserwowano równieĪ pogorszenie urabialnoĞci
wraz z upáywem czasu. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe utrata

urabialnoĞci nastĊpuje w stopniu pozwalającym zachowaü
wáaĞciwoĞci samozagĊszczalnoĞci. Na Rys. 4 przedstawiono
wpáyw zawartoĞci popioáu lotnego wapiennego (dostawa A)
i jego stopnia przemiaáu na granicĊ páyniĊcia g oraz lepkoĞü
plastyczną h mieszanek SCC z uwzglĊdnieniem efektu
czasu. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ moĪna
stwierdziü, Īe wzrost zawartoĞci popioáu lotnego wapien-

a)

b)

Rys. 5. Wpáyw rodzaju cementu z dodatkiem PLW na granicĊ páyniĊcia g (a) oraz wytrzymaáoĞü na Ğciskanie fcm,7 (b) betonów SCC.
Fig.5. InÀuence of cement type with CFA addition on the stress yield value g (a) and compressive strength fcm,7 (b) of SCC.
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nego w mieszance powoduje wzrost granicy páyniĊcia g
oraz niewielką zmianĊ lepkoĞci plastycznej h. WartoĞci g i h
wzrastają wraz ze wzrostem zawartoĞci PLW w mieszance
oraz upáywem czasu. Aktywacja mechaniczna PLW wpáywa
na zmniejszenie przyrostu wartoĞci g mieszanki.
3.2. Badania efektu dozowania PLW w cementach do
betonu SCC
Granica páyniĊcia g mieszanek SCC wzrastaáa tym bardziej, im niĪsza byáa klasa konsystencji badanych mieszanek
SCC. Wzrost zawartoĞci popioáu lotnego wapiennego w skáadzie cementu wpáynąá równieĪ na spadek wytrzymaáoĞci na
Ğciskanie fcm,7 betonów SCC z jego dodatkiem we wszystkich
klasach samozagĊszczalnoĞci (Rys. 5).

a)

3.3. Badania efektu dozowania PLW do betonu
HPSCC
Na Rys. 6 przedstawiono wpáyw zawartoĞci PLW (dostawa A) i jego stopnia przemiaáu na ĞrednicĊ rozpáywu SF i czas
rozpáywu T500 mieszanek HPSCC. Wraz ze wzrostem zawartoĞci popioáu lotnego wapiennego w mieszance nastĊpowaá
niewielki spadek Ğrednicy rozpáywu SF. Domielenie popioáu
lotnego wapiennego nie powodowaáo utraty urabialnoĞci
przez mieszanki HPSCC z jego dodatkiem. Wzrost zawartoĞci popioáu lotnego wapiennego w mieszance wpáynąá na
b)
Rys. 7. Wpáyw zawartoĞci PLW (dostawa B) i jego stopnia przemiaáu
na ĞrednicĊ rozpáywu SF (a) i czas rozpáywu T500 (b) mieszanek
HPSCC.
Fig.7. InÀuence of CFA content (batch B) and its ¿neness on Àow
diameter SF (a) and Àow time T500 (b) of HPSCC mixtures.

a)

wzrost czasu rozpáywu T500 mieszanek SCC z jego dodatkiem,
ale w niewielkim stopniu. Obserwowano równieĪ pogorszenie
urabialnoĞci wraz z upáywem czasu, ale w stopniu pozwalającym zachowaü wáaĞciwoĞci samozagĊszczalnoĞci.
Podobne efekty obserwowano w przypadku dozowania
PLW (dostawa B) do mieszanek HPSCC, przedstawione
na Rys. 7.
Wzrost zawartoĞci popioáu lotnego wapiennego w betonach HPSCC wpáywa na spadek ich wytrzymaáoĞci na

b)
Rys. 6. Wpáyw zawartoĞci PLW (dostawa A) i jego stopnia przemiaáu
na ĞrednicĊ rozpáywu SF (a) i czas rozpáywu T500 (b) mieszanek
HPSCC.
Fig.6. InÀuence of CFA content (batch A) and its ¿neness on Àow
diameter SF (a) and Àow time T500 (b) of HPSCC mixtures.

Rys. 8. Wpáyw PLW i jego stopnia przemiaáu na wytrzymaáoĞü na
Ğciskanie fcm,28 betonów HPSCC.
Fig.8. InÀuence of CFA content and its ¿neness on the compressive
strength fcm,28 of HPSCC.
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a)

zakáadanych parametrów technologicznych mieszanek
betonowych, a przede wszystkim ich urabialnoĞci. Obserwowane jest pogorszenie siĊ urabialnoĞci wraz ze wzrostem zawartoĞci popioáu lotnego wapiennego w betonach
SCC i HPSCC. NastĊpuje utrata urabialnoĞci mieszanek
betonowych, ale w stopniu pozwalającym zachowaü wáaĞciwoĞci samozagĊszczalnoĞci. Badania nie wykazaáy duĪego
wpáywu aktywacji popioáów lotnych wapiennych na poprawĊ
urabialnoĞci oraz parametrów mechanicznych betonów SCC
i HPSCC z ich dodatkiem. Aktywacja popioáów (ich przemiaá)
na pewno poprawia ich wáaĞciwoĞci, ale badania wykazaáy
podobny wpáyw popioáów lotnych wapiennych mielonych i nie
mielonych na badane wáaĞciwoĞci mieszanek betonowych
SCC i HPSCC. Zastosowanie wybranych cementów z dodatkiem popioáu lotnego wapiennego w ich skáadzie wykazaáo
gorszą, ale wystarczającą urabialnoĞü betonów SCC z ich
dodatkiem. SamozagĊszczalnoĞü i parametry mechaniczne
betonów z cementów mody¿kowanych popioáem lotnym
wapiennym byáy zadawalające i speániaáy zakáadane normy.
Stwierdzono wpáyw rodzaju i zawartoĞci wáókien na pogarszanie urabialnoĞci mieszanek SCC. SamozagĊszczalnoĞü
mieszanek betonowych pogarsza siĊ wraz ze wzrostem
udziaáu objĊtoĞciowego wáókien w mieszance samozagĊszczalnej. NaleĪy zaznaczyü, Īe pomimo pogarszania siĊ
urabialnoĞci, moĪna uzyskaü mieszanki samozagĊszczalne
z dodatkiem wáókien stalowych oraz syntetycznych.

PodziĊkowanie
b)
Rys. 9. Wpáyw rodzaju i udziaáu objĊtoĞciowego wáókien stalowych
(a) i syntetycznych (b) na granicĊ páyniĊcia g betonów SCC.
Fig. 9. InÀuence of type and volume fraction of steel (a) and synthetic
(b) ¿bres addition on the stress yield value g of SCC.

Ğciskanie fcm,28 (Rys. 8). Efekt ten jest tym wiĊkszy, im wiĊksza jest zawartoĞü PLW w betonie. Domielenie PLW B1
powodowaáo równieĪ spadek wartoĞci ƒcm,28 betonu HPSCC
z jego dodatkiem, ale w najmniejszym stopniu.

3.4. Badania efektu dozowania wáókien stalowych oraz syntetycznych do betonu FRSCC.
W tej czĊĞci artykuáu przedstawiono wybrane badania
betonów samozagĊszczalnych SCC z dodatkiem wáókien.
Efekt ten jest tym wiĊkszy, im wiĊkszy jest udziaá objĊtoĞciowy wáókien w mieszance SCC i nasila siĊ w mieszance
SCC od zawartoĞci 100 kg/m3 wáókien stalowych. Na Rys.
9 przedstawiono wpáyw rodzaju i udziaáu objĊtoĞciowego
wáókien stalowych i syntetycznych na granicĊ páyniĊcia g
betonów SCC. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ
moĪna stwierdziü, Īe wzrost zawartoĞci wáókien powoduje
wzrost granicy páyniĊcia g mieszanek SCC z ich dodatkiem.
Dodatek wáókien stalowych krótszych oraz syntetycznych o
mniejszej gĊstoĞci, których iloĞü w obu przypadkach w jednostce objĊtoĞci jest wiĊksza, powoduje wiĊkszy przyrost
granicy páyniĊcia g mieszanek SCC.

4. Podsumowanie
Zaprezentowane badania potwierdziáy moĪliwoĞü stosowania PLW w betonach nowej generacji przy zachowaniu
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