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Streszczenie
Przedstawiono wyniki badaĔ laboratoryjnych mających na celu okreĞlenie przydatnoĞci gez wapiennych do roli aktywnego skáadnika
cementów. Przeprowadzono badania próbek gezy w odniesieniu do jej aktywnoĞci pucolanowej, skáadu fazowego (XRD, DTA, TG) i mikrostruktury (badania mikroskopowe SEM). Wykonano trzy cementy zawierające odpowiednio 15%, 25% i 35% gezy oraz cement referencyjny CEM I, które poddano wybranym badaniom zalecanym przez normĊ PN-EN 196. Wyznaczono ciepáo hydratacji, skáad ziarnowy
oraz powierzchniĊ wáaĞciwą sporządzonych spoiw. Stwierdzono moĪliwoĞü stosowania (15-35)% dodatku gezy wapiennej do produkcji
cementów CEM II (A, B) M i CEM IV o klasie wytrzymaáoĞci nie mniejszej niĪ 42,5.
Sáowa kluczowe: geza wapienna, cement wieloskáadnikowy, aktywny dodatek do cementu, wodoĪądnoĞü

CALCAREOUS GAIZE FROM OĩARÓW AS AN ACTIVE MINERAL ADMIXTURE FOR BLENDED CEMENT
The inÀuence of gaize (a calcareous sediment rock) on hydration of the ordinary Portland cement (OPC) was investigated. Calcareous
gaize was characterized by means of different techniques: X-ray diffraction, pozzolanic activity determination, scanning electron microscopy (SEM, EDS), and thermogravimetric analysis. Three cements containing 15%, 25% and 35% of calcareous gaize were produced by
intergrinding. The following parameters of hydrated pastes and mortars were determined: water demand, initial and ¿nal setting time and
compressive strength for mortars up to 90 days old. The hydration process of cement mixtures with the gaize addition was also investigated
using calorimetry and SEM microscopy. Additional properties were determined: density, Blaine surface area and particle size distribution.
CEM I was used as a reference cement. It has been found that the addition of gaize ranging from 15% to 35% permits to obtain binders
meeting the requirements of cements CEM II/A-M 42,5R, CEM II/B-M 42,5R and CEM II/B-M 42,5N, when the calcareous gaize is treated
as a mix of natural pozzolana and limestone.
Keywords: Blended cement, Calcareous gaize, Mineral admixture, Water demand

1. WstĊp
DziĊki stosowaniu dodatków mineralnych (wg normy
są to inne poza klinkierem skáadniki gáówne) moĪliwa jest
produkcja róĪnych rodzajów cementów, a jednoczeĞnie
uzyskiwane są znaczne efekty ekonomiczne. Istotny jest
tu równieĪ aspekt ekologiczny – cementownie zagospodarowują przewaĪnie w charakterze dodatków mineralnych
produkty uboczne i odpadowe, pochodzące z innych gaáĊzi
przemysáu i gospodarki. NajczĊĞciej stosowanymi w przemyĞle cementowym dodatkami mineralnymi są granulowane
ĪuĪle wielkopiecowe [1] oraz otrzymywane przy spalaniu
wĊgli kamiennych krzemionkowe popioáy lotne [2]. Są to tanie
odpadowe materiaáy uboczne metalurgii i energetyki, które
w mieszaninach cementowych wykazują znaczną aktywnoĞü
i dziĊki temu korzystnie mody¿kują wáasnoĞci spoiwa.
Przy stale wysokim zapotrzebowaniu na cement, którego
roczne zuĪycie na Ğwiecie przekroczyáo juĪ 3 miliardy ton
[3], istotnym problemem jest z jednej strony zabezpieczenie

odpowiedniej iloĞci dodatków mineralnych, z drugiej zaĞ
pozyskiwanie dodatków o dobrej jakoĞci. Ze wzglĊdu na
wzrastający udziaá biomasy w spalanym paliwie energetyka
dostarcza popioáy lotne o coraz niĪszej jakoĞci, zaĞ iloĞü
granulowanych ĪuĪli wielkopiecowych dostĊpnych na rynku
jest ograniczona ze wzglĊdu na zastój przemysáu hutniczego.
Alternatywą moĪe okazaü siĊ stosowanie innych materiaáów,
speániających wymagania stawiane dodatkom do cementów.
Do tego typu materiaáów zaliczyü moĪna gezy wapienne [4].
Są to skaáy stanowiące naturalną mieszaninĊ kamienia wapiennego i krzemionki, której znaczna czĊĞü charakteryzuje
siĊ dobrą aktywnoĞcią pucolanową [5].
Zagadnienie dodatku gezy jako skáadnika cementu
pierwszy raz podniesiono w poáowie lat siedemdziesiątych
ubiegáego wieku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Opracowanie tematu byáo odpowiedzią na de¿cyt aktywnych
dodatków mineralnych dla stale wzrastającej ówczeĞnie
produkcji cementu. Finaáem prac byáo udokumentowanie
znacznych záóĪ gezy wapiennej wieku kredowego w póánoc-
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no wschodnim obrzeĪu Gór ĝwiĊtokrzyskich i Roztocza oraz
opracowanie receptury cementu zawierającego (15-45)%
gezy wapiennej, który cechowaá siĊ wytrzymaáoĞcią na Ğciskanie po 28 dniach nie niĪszą niĪ cement bez dodatku gezy.
Dodatkowo wykazywaá wyĪszą mrozoodpornoĞü i odpornoĞü
na dziaáanie Ğrodowisk korozyjnych, bogatych w jony siarczanowe, w porównaniu z cementem referencyjnym [6-13].
Powodem ponownego zainteresowania siĊ gezą wapienną jako aktywnym dodatkiem do produkcji cementu jest
niemalejące zapotrzebowanie na cementy specjalne o podwyĪszonej odpornoĞci korozyjnej oraz aspekt ekologiczno-ekonomiczny związany z emisją CO2. Produkcja tego typu
cementu pozwala ograniczyü udziaá klinkieru portlandzkiego
w gotowym produkcie, jako najdroĪszego skáadnika cementu, przy produkcji którego uwalniany jest CO2, i zastąpiü go
dodatkiem, który na tle obecnie uĪywanych, granulowanych
ĪuĪli wielkopiecowych i popioáów lotnych, nie powoduje emisji
CO2 i jest relatywnie tani.

2. Charakterystyka skáadników cementu
Klinkier portlandzki uĪyty do badaĔ pochodziá z Cementowni OĪarów. Jego skáad chemiczny oraz fazowy przedstawiony jest w Tabelach 1 i 2 [14]. Próbka gezy wapiennej
pochodziáa z kamienioáomu z miejscowoĞci Karsy poáoĪonej
obok OĪarowa, gips uĪywany w badaniach pochodziá z Doliny Nidy.

2.1. Badania wáaĞciwoĞci gezy
W celu poznania skáadu fazowego gezy uĪyto metody
rentgenogra¿cznej (XRD) przy uĪyciu aparatu Philips X’Pert
Pro MD oraz termograwimetrycznej (DTA/TG; aparat Deriva-

Tabela 2. Skáad fazowy klinkieru [14].
Table 2. Phase composition of OPC.

Faza

ZawartoĞü [%]

C 3S

69,6

C 2S

10,2

C3 A

9,5

C4AF

6,7

tograph OD 102). MikrostrukturĊ gezy zbadano przy pomocy
mikroskopu skaningowego JROL 5400, zaĞ do okreĞlenia
aktywnoĞci pucolanowej posáuĪyáa metoda oparta na amerykaĔskiej normie ASTM C 379-565.
Analizując dyfraktogram przedstawiony na Rys. 1. moĪna zauwaĪyü, Īe gáównym skáadnikiem krystalicznym gezy
wapiennej Karsy jest kalcyt. Mimo iĪ zawartoĞci procentowe
podstawowych skáadników budujących gezĊ (SiO2, CaCO3)
(Tabela 1) mają podobną wartoĞü, to piki kalcytu są zdecydowanie bardziej intensywne. MoĪna zatem wnioskowaü,
Īe czĊĞü krzemionki w badanej próbce wystĊpuje w formie
bezpostaciowej i/lub skrytokrystalicznej. ĝwiadczy o tym
dodatkowo fakt podniesionego táa na dyfraktogramie. Im
wiĊksza skala podniesionego w zakresie niskich kątów táa,
tym udziaá skáadników w formie bezpostaciowej jest wiĊkszy.
Rys. 2 przedstawia krzywą przemian endo- i egzotermicznych (DTA) oraz krzywą zmian masy próbki (TG), zachodzących podczas tych przemian. Rejestrowane zmiany
nastĊpowaáy w przedziale temperatur 20-1000 °C. Próbka
byáa ogrzewana z szybkoĞcią 10 °C/min w atmosferze powietrza. Jako substancjĊ odniesienia posáuĪyáa próbka Al2O3.
W temperaturze 64 °C pojawia siĊ pierwszy pik endotermiczny - jest on prawdopodobnie związany z odparowaniem

Rys. 1. Dyfraktogram rentgenowski gezy wapiennej.
Fig 1. X-ray diffraction pattern of calcareous gaize.
Tabela 1. Skáad chemiczny surowców [14].
Table 1. Chemical composition of raw materials.
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Skáad [%]

CaO

MgO

SiO2

Fe2O3

Al2O3

SO3

Na2Oe

Strata praĪenia

Geza wapienna

33,5

1,1

32,1

1,0

1,7

0,2

0,1

30,1

Klinkier portlandzki

66,8

2,16

21,8

2,2

5,0

0,6

0,7

-

Gips

33,81

0,47

3,24

0,10

0,46

42,13

-

19,43

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 66, 1, (2014)

GEZY WAPIENNE Z OĩAROWA JAKO AKTYWNE DODATKI DO CEMENTU

Rys. 2. Krzywa DTA/TG gezy wapiennej.
Fig 2. DTA/TG curve of calcareous gaize.

a)

b)

Rys. 3. Geza wapienna – mikrostruktura: a) widok przy powiĊkszeniu 500×, b) widok przy powiĊkszeniu 15 000×.
Fig. 3. SEM image of calcareous gaize: a) magn. ×500, b) magn. ×15 000.

wody powierzchniowo związanej, gdyĪ krzywa TG rejestruje
niewielką, bo 1-procentową zmianĊ masy próbki. Po przekroczeniu temperatury 100 °C pojawia siĊ rozciągniĊty i niewielki
pik egzotermiczny, związany ze spalaniem Ğladowych iloĞci
substancji organicznej (maáe zmiany na krzywej TG). Kolejny
efekt związany z pocháanianiem ciepáa jest bardzo rozlegáy
- jego początek zaznacza siĊ juĪ w 500 °C, natomiast maksimum przypada na 884 °C. Związany jest on z rozkáadem
termicznym gáównego skáadnika gezy, jakim jest kalcyt. Na
skutek tego procesu próbka traci ok. 1/3 swojej pierwotnej
masy. Po przekroczeniu 900 °C obserwujemy intensywny
pik egzotermiczny, który odpowiada przemianie zawartego
w próbce z Į-kwarcu w Į-trydymit.
Przedstawione na Rys. 3 zdjĊcia mikroskopowe przedstawiają mikrostrukturĊ gezy Karsy przy powiĊkszeniu

500 i 15 000 razy. Obraz widoczny na Rys. 3a doskonale
pokazuje drobnokrystalicznoĞü tego materiaáu. Na uwagĊ
zasáuguje fakt braku wiĊkszych wtrąceĔ obcych substancji.
Na Rys. 3b widaü, Īe wiĊkszoĞü ziaren posiada podobną
wielkoĞü, rzĊdu 2-3 m.
Metoda oznaczenia aktywnoĞci pucolanowej materiaáu
wedáug amerykaĔskiej normy ASTM C 379-56 polega na
okreĞleniu iloĞci skáadników rozpuszczalnych w roztworach
zasadowych, bowiem skáadniki rozpuszczalne w áugach
moĪna uznaü za potencjalnie reaktywne wobec wodorotlenku wapna. Oznaczenie polega na áugowywaniu z 1 g
próbki pucolany skáadników aktywnych, które prowadzi siĊ
w 1N roztworze NaOH o temperaturze 80 °C przy ciągáym
mieszaniu przez 1,5 godziny. W tych warunkach áugowania, iloĞü rozpuszczonych skáadników pucolany odpowiada
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zawartoĞci skáadników aktywnych w warunkach hydratacji
cementu i wapna.
Wyniki badania aktywnoĞci pucolanowej gezy wapiennej
przedstawia Tabela 3.
Tabela 3. AktywnoĞü pucolanowa gezy wapiennej wg. ASTM
C397-65.
Table 3. Pozzolanic activity of calcareous gaize according to ASTM
C397-65.

Tabela 5. WáaĞciwoĞci spoiw.
Table 5. Properties of binders.

Oznaczenie

CEM 0

3,33

3500

0,26

CEM 15

3,15

5150

0,28

3,07

6320

0,30

2,97

7740

0,32

Skáadnik aktywny pucolanowo

ZawartoĞü [%]

CEM 25

SiO2 akt

15,7

CEM 35

Al2O3 akt

0,34

WskaĨnik aktywnoĞci pucolanowej gezy jest porównywalny z aktywnoĞcią popioáów lotnych, naleĪy podkreĞliü,
Īe w przypadku gezy za caáą aktywnoĞü pucolanową odpowiedzialna jest rozpuszczalna krzemionka. Udziaá aktywnego
tlenku glinu ma bardzo maáy wkáad w sumaryczny udziaá
tlenków aktywnych.

3. Przygotowanie cementów do badaĔ
Wpáyw dodatku gezy wapiennej na wáasnoĞci cementu
okreĞlono badając cementy z róĪnymi iloĞciami gezy oraz
dla celów porównawczych, cement portlandzki bez dodatku.
Dla oceny wáaĞciwoĞci ¿zycznych i wytrzymaáoĞciowych
cementu referencyjnego, a takĪe dla cementów z 15%, 25%
i 35% dodatkiem gezy, wykonano badania wymagane przez
normĊ cementową PN-EN 196 [15].
W ramach badaĔ sporządzono cztery cementy, których
skáady przedstawione są w Tabeli 4. Cement bez dodatku
gezy stanowiá cement referencyjny, oznaczono go jako CEM
0. Liczbowe oznaczenia pozostaáych cementów informują
o iloĞci zastosowanego w nich dodatku gezy. Spoiwa sporządzono poprzez wspólny przemiaá skáadników w laboratoryjnym máynie kulowym - parametry pracy máyna byáy identyczne
dla wszystkich cementów. Czas przemiaáu wynosiá 50 min (po
takim czasie cement CEM 0 uzyskaá powierzchniĊ wáaĞciwą
3500 cm2/g wg Blaine’a).

Powierzchnia

GĊstoĞü
wáaĞciwa
[g/cm3]

wáaĞciwa wg
Blaine’a
[g/cm2]

WskaĨnik
wodoĪądnoĞci
w/c

GĊstoĞü cementów zawierających gezĊ maleje wraz ze
wzrostem zawartoĞci dodatku - jest to związane ze znacznie
mniejszą gĊstoĞcią wáaĞciwą gezy, wzglĊdem klinkieru portlandzkiego, wynikającą z jej duĪej porowatoĞci [5]. Dodatek
gezy w iloĞci 35% obniĪa gĊstoĞü cementu o 10%. Wraz ze
wzrostem iloĞci wprowadzanej gezy moĪna zaobserwowaü
szybki przyrost powierzchni wáaĞciwej danego spoiwa, ok.
1200 cm2/g na kaĪde 10% dodatku. UwzglĊdniając staáe
parametry pracy máyna moĪna stwierdziü, Īe geza cechuje
siĊ znaczną podatnoĞcią na mielenie. Wykres analizy skáadu
ziarnowego przedstawiony na Rys. 5 potwierdza wysoką
podatnoĞü gezy na rozdrabnianie.
DuĪa porowatoĞü i dobra mielnoĞü gezy powoduje podniesienie wspóáczynnika wodno-cementowego spoiwa. Podmiana 35% klinkieru portlandzkiego gezą podnosi wskaĨnik
w/c do poziomu 0,32 z 0,26 dla cementu referencyjnego.

Tabela 4. Skáady spoiw.
Table 4. Composition of binders.
Skáadnik

CEM 0

CEM 15 CEM 25 CEM 35

Klinkier portlandzki [%]

95

80

70

60

Geza wapienna [%]

-

15

25

35

Gips [%]

5

5

5

5

3.1. Badanie wáaĞciwoĞci cementów
3.1.1. WáaĞciwoĞci ¿zyczne
GĊstoĞü cementów oznaczono metodą piknometryczną
z uĪyciem nafty jako cieczy piknometrycznej. PowierzchniĊ wáaĞciwą wyznaczono przy pomocy aparatu Blaine’a,
wáaĞciwą iloĞü wody dla uzyskania konsystencji normowej
wyznaczono przy pomocy aparatu Vicata. W przypadku tak
okreĞlonej konsystencji oznaczono czasy początku i koĔca
wiązania. Wyniki przedstawiono w Tabeli 5 i na Rys. 4.
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Rys. 4. Czasy wiązania cementów.
Fig. 4. Setting times of cements.

Dodatek gezy mody¿kuje czas wiązania spoiw. Analizując Rys. 4 moĪna stwierdziü, Īe geza wpáywa na skrócenie
czasów początku wiązania cementów. Wpáyw ten jest proporcjonalny do iloĞci wprowadzonego dodatku. Za przyspieszenie wiązania cementu odpowiada zawarty w gezie kalcyt,
którego drobne ziarna wchodzą w reakcje z hydratyzującymi
mineraáami obecnymi w klinkierze portlandzkim [16-17],
stanowiąc miejsca uáatwionej krystalizacji. W zaleĪnoĞci od
iloĞci wprowadzonego dodatku moĪliwe jest skrócenie czasu
wiązania cementu ze 180 minut dla cementu referencyjnego
do ok. 130 minut dla cementu z maksymalną iloĞcią gezy.
Jej wpáyw na czas koĔca wiązania nie jest jednak jednoznaczny. Na podstawie wyników badaĔ moĪna zauwaĪyü
10-minutowe wydáuĪenie czasu koĔca wiązania niezaleĪnie
od iloĞci dodatku gezy.

GEZY WAPIENNE Z OĩAROWA JAKO AKTYWNE DODATKI DO CEMENTU

Rys. 5. Skáadu ziarnowy cementów.
Fig. 5. Particle size distribution of binders.
Tabela 6. Wyniki wytrzymaáoĞci na Ğciskanie zapraw
Table 6. Compressive strength of mortars.
Czas
dojrzewania
[doba]

Rys. 6. WytrzymaáoĞci na Ğciskanie zapraw.
Fig. 6. Compressive strength of mortars results.

Wykresy pokazane na Rys. 5 przedstawiają udziaá procentowy ziaren danego spoiwa w funkcji ich Ğrednicy. Na
postawie wykresu moĪna wnioskowaü, Īe zwiĊkszenie iloĞci
wprowadzonej gezy powoduje zmniejszenie Ğrednicy ziaren.
Widoczne jest, Īe cementy zawierające gezĊ wykazują
rozkáad dwumodalny. Jeden pik maksimum jest wspólny dla
wszystkich czterech cementów (Ğrednica ziarn ok. 30 m)
i pochodzi od zmielonego klinkieru portlandzkiego, drugi jest
przesuniĊty w lewo, w stronĊ mniejszych Ğrednic (ok. 6-8 m)
i pochodzi od podatnej na rozdrabnianie skaáy.

3.2. Badania wytrzymaáoĞciowe
Zgodnie z normą, zaprawy sporządzono poprzez mieszanie 450 g spoiwa cementowego z 225 g wody (w/c = 0,5)
i z 1350 g piasku normowego (stosunek cement:piasek
= 1:3). Po wymieszaniu skáadników zaprawĊ ukáadano
i zagĊszczano w trójdzielnych formach, a nastĊpnie przechowywano w warunkach atmosfery nasyconej parą wodną
w temperaturze 20 °C przez jeden dzieĔ. Po upáywie 24 h
próbki wyjĊto z form i przechowywano w wodze o temperaturze 20 °C do momentu badania. Wymiary belek poddanych
badaniom wytrzymaáoĞciowym wynosiáy 40 mm × 40 mm ×
160 mm.

CEM 0

CEM 15

CEM 25

CEM 35

1

16,5

12,8

8,2

5,6

2

28,1

22,4

15,8

11,3

7

41,6

35,9

30,5

23,8

28

53,9

53,2

46,8

43,3

90

61,6

60,8

57,4

52,4

Po 1, 2, 7, 28 i 90 dniach od momentu zarobienia wykonano pomiary wytrzymaáoĞci na Ğciskanie. Uzyskane wyniki
przedstawia Tabela 6 i Rys. 6.
Z przedstawionych wyników badaĔ wytrzymaáoĞciowych
moĪna wnioskowaü, Īe dodatek gezy do cementu powoduje
obniĪenie wytrzymaáoĞci wczesnych, uzyskanych przez
zaprawy w porównaniu do zapraw wykonanych przy uĪyciu
cementu referencyjnego. Po siedmiu dniach dojrzewania
cement dotowany 15-procentowym dodatkiem gezy uzyskuje
wartoĞü tylko o 10% niĪszą w porównaniu do CEM 0, zaĞ
wytrzymaáoĞü cementu zawierającego najwiĊkszą iloĞü dodatku plasuje siĊ na poziomie 50% wytrzymaáoĞci cementu
referencyjnego. Istotnym punktem w Ğwietle normy PN-EN
196 jest czas 28 dni dojrzewania, po tym bowiem okresie norma przypisuje cementy do konkretnych klas wytrzymaáoĞci.
NaleĪy zaznaczyü, Īe wytrzymaáoĞü cementu zawierającego
15% dodatku gezy po upáywnie 28 dni zrównaáa siĊ z wielkoĞcią wytrzymaáoĞci cementu referencyjnego i osiągnĊáa
wartoĞü powyĪej 50 MPa, zaĞ wszystkie badane cementy
przekroczyáy próg 42,5 MPa. Rozpatrując wyniki w skali
dáugoterminowej, moĪna stwierdziü, Īe na ksztaátowanie siĊ
wytrzymaáoĞci wpáywa reakcja pucolanowa [2, 4]. Cement
z dodatkiem gezy wynoszącym 35% w ciągu 2,5 miesiąca
zwiĊkszyá swoją wytrzymaáoĞü o 30 MPa, osiągając ostatecznie wartoĞü powyĪej 50 MPa.
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Rys. 7. Wpáyw dodatku gezy na szybkoĞü wydzielania ciepáa podczas hydratacji.
Fig. 7. Heat of hydration curves of binders.

3.3. Badanie mikrokalorymetryczne cementów
Badania mikrokalorymetryczne wykonano za pomocą
mikrokalorymetru róĪnicowego BMR. Rys. 7 prezentuje
krzywe kinetyki wydzielania siĊ ciepáa dla cementu referencyjnego i cementów z dodatkami gezy. Krzywe przedstawiają
szybkoĞü wydzielania ciepáa w ciągu pierwszych 40 godzin
hydratacji cementów.
Wyniki uzyskane podczas badaĔ mikrokalorymetrycznych wskazują na wyraĨny wpáyw gezy wapiennej w ciągu
pierwszych godzin hydratacji. We wszystkich próbkach
zawierających dodatek gezy nastąpiáo skrócenie okresu
indukcji w porównaniu z cementem wzorcowym, co ma
bezpoĞredni związek ze skróceniem początków czasów
wiązania. Zmniejszeniu ulegáa szybkoĞü wydzielania ciepáa,
nastąpiáo równieĪ znaczne rozciągniĊcie efektu cieplnego
w czasie w porównaniu z cementem odniesienia. Zmiany te
są proporcjonalne do zawartoĞci dodatku: im wiĊkszy udziaá
gezy tym zmiany są wyraĨniejsze. Caákowita iloĞü ciepáa
wydzielonego podczas pierwszych 40 godzin hydratacji
w przypadku cementów zawierających dodatek gezy jest
znacznie niĪsza w porównaniu z wartoĞcią dla cementu
referencyjnego.

zawiera wtrąceĔ obcych substancji. Poprzez duĪą porowatoĞü i maáą gĊstoĞü obniĪa równieĪ gĊstoĞü wáaĞciwą
wykonanych z jej udziaáem cementów. Doskonaáa mielnoĞü
przekáada siĊ na wzrost powierzchni wáaĞciwej oraz przesuniĊcie skáadu ziarnowego w kierunku mniejszych Ğrednic.
Cementy wytworzone z udziaáem gezy mieszczącym siĊ
w zakresie (15-35)% uzyskują wytrzymaáoĞci na Ğciskanie
nie mniejsze niĪ 42,5 MPa po 28 dniach dojrzewania. Dane
literaturowe [9, 10, 17] dodatkowo dostarczają informacji na
temat podwójnego dziaáania zawartych w niej skáadników,
wpáywających korzystnie na trwaáoĞü i wytrzymaáoĞü zapraw
oraz betonów. Po pierwsze, zawarte w niej aktywne pucolanowo tlenki reagują z wodorotlenkiem wapnia obecnym
w zaczynie cementowym, tworząc dodatkowe iloĞci C-S-H.
Po drugie, wĊglan wapnia wchodzi w reakcje z C3A zawartym
w klinkierze portlandzkim, tworząc uwodnione karbogliniany,
uszczelniające strukturĊ gotowych wyrobów i wspomagające
odpornoĞü korozyjną. Cementy zawierające gezĊ wykazują
mniejszą sumaryczną iloĞü wydzielanego ciepáa hydratacji
oraz mniejszą szybkoĞü wydzielania tego ciepáa, co predysponuje je do zastosowania związanego z wykonywaniem
masywnych i wielkogabarytowych konstrukcji budowlanych,
takich jak tamy, zapory lub páyty fundamentowe.

5. Podsumowanie
4. Omówienie wyników
Analiza chemiczna i badania skáadu fazowego gezy
dowodzą, Īe jest to skaáa wapienna zawierająca w swoim
skáadzie ok. 30% krzemionki. Oprócz gáównego skáadnika,
jakim jest kalcyt, wystĊpują w niej równieĪ kwarc i krystobalit, krzemionka w analizowanej próbce jest obecna równieĪ
w postaci amor¿cznej. Oznaczona wg amerykaĔskiej normy
ASTM C 379-565 zawartoĞü aktywnych tlenków SiO2 i Al2O3
na poziomie 15% umieszcza gezĊ w grupie Ğrednioaktywnych dodatków pucolanowych [4]. ZdjĊcia mikrostruktury
uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego pokazują,
Īe geza jest zbudowana z drobnoziarnistych cząstek i nie
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Przedstawione wyniki badaĔ Ğwiadczą o moĪliwoĞci
stosowania gezy wapiennej jako aktywnego dodatku do
produkcji cementu. Na podstawie zapisów normy PN-EN 197
„Cementy powszechnego uĪytku”, moĪna potraktowaü gezĊ
jako naturalną mieszaninĊ kamienia wapiennego i pucolany
naturalnej, a wiec dodatków dopuszczonych do produkcji
cementu. ZawartoĞü dodatku w granicach (15-35)% pozwala
produkowaü cementy portlandzkie wieloskáadnikowe: CEM
II/A-M i CEM II/B-M.
TrudnoĞci związane ze stosowaniem tych cementów,
wynikające ze zwiĊkszonej wodoĪądnoĞci, moĪna obecnie
áatwo rozwiązaü, stosując domieszki chemiczne. Za stosowa-

GEZY WAPIENNE Z OĩAROWA JAKO AKTYWNE DODATKI DO CEMENTU

niem gez przemawiają czynniki ekologiczne i ekonomiczne,
związane z emisją CO2.
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