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STRESZCZENIE
W pracy przeanalizowano możliwości wykorzystania
w produkcji cementu mieszanki popiołowo-żużlowej ze
spalania węgla kamiennego w elektrowni. Przetestowano
następujące próbki: oryginalną mieszaninę popiołu i żużla
(AS) i jej dwie frakcje o wielkości ziarna 0-15 μm (AS_0-15)
i 15–30 μm (AS_15-30). Określono właściwości fizyczne
i chemiczne oraz właściwości pucolanowe odpadów popiołowo-żużlowych. Doświadczenia doprowadziły do następujących wniosków: mieszaniny popiołu i żużla zmniejszają
szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji i wydłużają
początkowy czas wiązania past cementowych. Mieszany
cement z frakcjonowanymi próbkami popiołu i żużla wytworzył zaprawę o lepszych właściwościach mechanicznych
(wyższa wytrzymałość na ściskanie) niż z oryginalnym popiołem i żużlem. Włączenie 20% wagowych próbki AS_0-15
daje mieszany cement o klasie wytrzymałości 42,5R zgodnie z PN-EN 197-1. Zastosowanie mieszaniny popiołu i żużla
w produkcji cementu wymaga dalszych badań.

ABSTRACT
The possibilities of use of an ash-and-slag mixture from
bituminous coal combustion in electric power plant in
cement production is analysed in the paper. The following
samples were tested: the original ash-and-slag mixture
(AS) and its two grain-size fractions of 0-15 µm (AS_0-15)
and 15-30 µm (AS_15-30). The physical and chemical
properties and pozzolanic properties of ash-and-slag
wastes were determined. The experiments resulted with
the following conclusions: the ash-and-slag mixtures
reduce the rate of heat evolution during hydration and
increase initial setting time of cement pastes. The blended
cement with fractioned ash-and-slag samples produced
mortar with better mechanical properties (higher compressive strength) than that with original ash-and-slag. The
incorporation of 20 wt% of AS_0-15 sample gives blended
cement of strength class 42.5R according to PN-EN 197-1.
The application of ash-and-slag mixture in cement production required further investigations.

słowa kluczowe: mieszanina popiołów lotnych,
produkcja cementu, standardowa konsystencja, czas
wstępnego wiązania, wytrzymałość na ściskanie
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1. Wstęp

1. Introduction

Elektrownie wytwarzają dużą ilość produktów ubocz- The power plants generate a large amount of coal comnych spalania węgla. Są to popioły lotne, popiół denny bustion by-products. These are fly ash, bottom ash and
i żużel kotłowy z różnych typów kotłów. Najbardziej boiler slag from the differ types of boilers. Siliceous fly
popularnymi produktami ubocznymi spalania węgla, ashes are the most popular coal combustion by-prodi w rezultacie najczęściej stosowanymi w wielu obsza- ucts and as a result the most used in many industrial
rach przemysłowych, są krzemionkowe popioły lotne. areas.
ISSN 1505-1269

257

E. Tkaczewska

Zgodnie z PN-EN 197-1, popioły lotne krzemionThe siliceous fly ashes are obtained from bitumikowe są otrzymywane ze spalania węgla kamiennego nous coal combustion and are consisted of reactive SiO2,
i składają się z reaktywnego SiO2, Al2O3 i Fe2O3 o wła- Al2O3 and Fe2O3 with pozzolanic properties according
ściwościach pucolanowych. Reaktywność pucolanową to PN-EN 197-1. The pozzolanic reactivity of material is
materiału określa jego zdolność do przereagowania defined by its ability to react with calcium hydroxide in
z wodorotlenkiem wapnia w obecności wody w celu the presence of water to form additional calcium siliutworzenia dodatkowych hydratów krzemianu wapnia cate hydrates (so-called C-S-H) and other cementitious
(tak zwanych C-S-H) i innych cementowych związków, compounds, that is, calcium aluminate and calcium
to znaczy glinianu wapnia i hydratów glinokrzemianu aluminosilicate hydrates [1]. The pozzolanic reactivity of
wapnia [1]. Według autorów prac [1-9] reaktywność fly ashes is determined by the grain-size distribution of
pucolanową popiołów lotnych determinowana jest roz- these materials, their phase and chemical composition
kładem wielkości ziaren tych materiałów, ich składem as well as the chemical composition and structure of fly
fazowym i chemicznym, a także składem chemicznym ash glassy phase according to Refs. [1] - [9].
i strukturą fazy szklistej popiołu lotnego.
The role of siliceous fly ashes in cement hydration
Rola krzemiennych popiołów lotnych w procesie process was investigated in papers [1], [8], [10]-[15].
hydratacji cementu została zbadana w pracach [1], [8], The addition of fly ashes slows cement hydration [2,
[10]-[15]. Dodatek popiołów lotnych spowalnia hydrata- 14-17]. The degree of hydration for ﬂy ash cements
cję cementu [2, 14-17]. Stopień uwodnienia cementów changes with the ﬂy ash grain-size fraction. The finer
popiołu zmienia się wraz z frakcją ziarnową popiołu. fly ashes accelerate the early age of cement hydration
Drobniejsze popioły lotne przyspieszają hydratację ce- [4]. The incorporation of ashes below 16 µm from
mentu we wczesnym etapie [4]. Włączenie popiołów the 3rd electroﬁlter to cement results in the 2-day
poniżej 16 μm z 3. elektrofiltra do cementu powoduje early compressive strength close to that of Portland
2-dniową, wczesną wytrzymałość na ściskanie zbliżoną cement.
do cementu portlandzkiego.
The ash-and-slag is a coal combustion waste, which
Popiół i żużel są odpadami spalania węgla, będącymi is in fact the mixture of different fractions of materiw rzeczywistości mieszaniną różnych frakcji materiałów als – fly ash and boiler slag – which, as it is known, may
- popiołu lotnego i żużla kotłowego, które, jak wiadomo, give wide variations in grain-size distribution as well
mogą dawać duże różnice w rozkładzie wielkości ziarna, as physical and chemical composition. The ash-slag
jak również w składzie fazowym i chemicznym. Mie- mixture is composed of SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO
szanina popiołów i żużli składa się z SiO2, Al2O3, Fe2O3, and K2O. The remaining chemical components are SO3,
CaO, MgO i K2O. Pozostałe składniki chemiczne to SO3, Na2O and P2O5.
Na2O i P2O5.
The paper presents the possibility of use of an ashW pracy przedstawiono możliwości wykorzystania and-slag mixture derived from the bituminous coal
mieszaniny popiołu i żużla ze spalania węgla kamien- combustion as a component of cement according to
nego jako składnika cementu zgodnie z normą PN-EN PN-EN 197-1:2012. In the studies, the following prop197-1: 2012. W badaniach przetestowano następujące erties of fly ash-and-slag Portland cement blends were
właściwości mieszanek popiołu i popiołu z cementu tested: hydration heat evolution, standard consistency
portlandzkiego: wydzielanie ciepła hydratacji, standar- and initial setting time of cement paste and finally the
dowa konsystencja i początkowy czas wiązania zaczynu compressive strength of hardened cement mortar.
cementowego, a na koniec wytrzymałość na ściskanie
utwardzonej zaprawy cementowej.
2. Characterization of raw materials
2. Charakterystyka surowców
Analizowana mieszanina popiołu z żużlem pochodziła ze spalania węgla kamiennego w jednej z polskich
elektrowni. Wykorzystano trzy próbki popiołów lotnych: oryginalna (AS) i dwie frakcje, tj. 0-15 μm (próbka
AS_0-15) i 15-30 μm (próbka AS_15-30). Ich rozkład
wielkości cząstek pokazano na Rys. 1.
Charakterystykę właściwości fizycznych próbek popiołu i żużla przedstawiono w Tabeli 1. Gęstość określono metodą piknometryczną, a pole powierzchni okre258

The analysed fly ash-slag mixture came from the bituminous coal combustion in one of Polish electric power
station. The three fly ash-slag samples were used: original (AS) and its two fractions, that is, 0-15 mm (AS_0-15
sample) and 15–30 µm (AS_15-30 sample). The particlesize distribution of them, are shown in Figure 1.
The characteristic of physical properties of ash-slag
samples are presented in Table 1. The density was
determined by pycnometric method and the surface
area was defined by air permeability method (Blaine’s
method) in accordance with PN-EN 196-6:2011. AdMCCM, 70, 3, 2018
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ślono metodą przepuszczalności powietrza (metoda ditionally, the fineness was analysed on the base of
Blaine’a) zgodnie z PN-EN 196-6: 2011. Dodatkowo, content of particles above 45 µm using wet sieving
rozdrobnienie analizowano na podstawie zawartości method described in PN-EN 451-2:1998.
cząstek powyżej 45 μm metodą przesiewania na mokro
The Blaine’s surface area of AS is 1850 cm2/g as
opisaną w PN-EN 451-2: 1998.
shown in Table 1. The Blaine’s surface area of AS_0-15
Jak pokazano w Tabeli 1, pole powierzchni is increased to 6500 cm2/g which resulted from the
Blaine’a mieszaniny AS wynosi 1850 cm2/g. Powierzch- higher content of grains below 10 μm. The grain-size
nia powierzchni Blaine’a mieszaniny AS_0-15 jest zwięk- distribution of AS_0-15 (Fig. 1) demonstrates that about
szona do 6500 cm2/g, co wynika z wyższej zawartości 70 vol.% of grains in AS_0-15 is lower than 10 μm. For
ziaren o rozmiarze poniżej 10 µm. Rozkład wielkości samples AS and AS_15-30, the content of this particle
ziaren nieszaniny AS_0-15 (Rys.1) pokazuje, że około size fraction does not exceed 20 vol.%. Taking into ac70% objętościowych ziaren w AS_0-15 jest mniejsze count the content of wet sieve residues on 45 μm, the
niż 10 µm. W przypadku próbek AS i AS_15-30 udział sample AS_0-15 can be classified to Category S (the
tej frakcji cząstek nie przekracza 20% objętościowych. maximum residue on the 45 μm sieve does not exceed
Biorąc pod uwagę zawartość mokrych pozostałości na 12 wt%), whereas the samples AS and AS_15-30 – to
sitcie 45 µm, próbkę AS_0-15 można zaklasyfikować category N (below 40 wt% grains retained on the 45 μm
do kategorii S (maksymalna pozostałość na sicie 45 sieve).
µm nie przekracza 12% wag.), podczas gdy próbki AS
The chemical compositions of ash-slag samples, dei AS_15-30 – do kategorii N (poniżej 40% wag. ziaren termined according to PN-EN 196-2:2006, are showed
zatrzymanych na sicie 45 μm).
in Table 2. The soluble phosphate, calculated as P2O5,
Skład chemiczny próbek popiołu i żużla, określony and free CaO was analysed using the method described
zgodnie z PN-EN 196-2: 2006, przedstawiono w Tabeli in PN-EN 450-1:2012 and PN-EN 451-1:2004, respec2. Rozpuszczalny fosforan, obliczony jako P2O5, analizo- tively.

Fig. 1. Particle-size distribution of ash-and-slag mixtures as a cumulative distribution.
Rys. 1. Rozkład wielkości cząstek mieszanek popiołowo-żużlowych
jako rozkład skumulowany.

Fig.2. The XRD patterns of ash-and-slag mixtures.
Rys. 2. Wzory XRD mieszanin popiołowo-żużlowych.

Table 1. The physical properties of ash-and-slag mixtures.
Tabela 1. Właściwości fizyczne mieszanek popiołowo-żużlowych
Physical property / Właściwość fizyczna

AS

AS_0-15

AS_15-30

Density / Gęstość
[g/cm3]

2.18 ± 0.01

2.39 ± 0.01

2.28 ± 0.01

Blaine’s specific surface area /
Powierzchnia właściwa Blaine’a [cm2/g]

1850 ± 50

6500 ± 50

2250 ± 50

Fineness (wet sieve residues on 45 μm) /
Rozdrobnienie (Mokra pozostałość na sicie 45 μm)
[wt%]

21.0 ± 0.1

2.9 ± 0.1

11.6 ± 0.1
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Table 2. The chemical composition of ash-and-slag mixtures.
Tabela 2. Skład chemiczny mieszanek popiołowo-żużlowych.
Chemical component /
Składnik chemiczny

Content /
Zawartość
[wt%]*
AS

AS_0-15

AS_15-30

LOI
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
CaOfree

8.6
47.9
24.2
9.9
3.8
2.4
0.2
2.2
0.8
0.73

12.6
44.0
28.8
4.3
4.6
1.7
0.3
2.7
1.1
1.48

8.0
46.4
29.4
7.1
3.6
1.9
0.2
2.5
1.0
1.39

P2O5 [ppm]**

8.2

13.5

10.0

* the accuracy is to 0.1%; ** the accuracy is to 1 ppm

wano metodą opisaną w PN-EN 450-1: 2012, a wolny
The main chemical components of ash-and-slag
CaO - metodą z PN-EN 451-1: 2004.
mixtures are SiO2, Al2O3 and Fe2O3, which summary
Głównymi składnikami chemicznymi mieszanin po- content is above 75 wt%. The ash-and-slag mixtures
piołu i żużla są SiO2, Al2O3 i Fe2O3, których zawartość su- are characterized by very high content of loss on ignimaryczna przekracza 75% wag. Mieszaniny popiołowo- tion – 8.6 wt% for AS and even 12.6 wt% for AS_0-15.
-żużlowe charakteryzują się bardzo wysokimi stratami Such high concentration of LOI in ash-and-slag mixtures
prażenia- 8,6% wag. dla mieszaniny AS, a nawet 12,6% disqualify them for use as pozzolanic material in cement
wag dla mieszaniny AS_0-15. Tak wysoka zawartość LOI (the LOI content in pozzolans cannot be exceed 5 wt%
w mieszankach popiołowo-żużlowych dyskwalifikuje je as defined in PN-EN 197-1:2012).
do wykorzystania jako materiał pucolanowy w cemencie
The results of XRD measurements of ash-and-slag
(zawartość LOI w pucolanach nie może przekroczyć 5% samples are presented in Fig. 2. Four crystalline phases
wagowych, jak określono w PN-EN 197-1: 2012).
such as quartz, mullite, calcite and hematite are found
Wyniki pomiarów XRD próbek popiołu i żużla przed- in all samples. The broad background at about 17-37°2θ
stawiono na Rys. 2. Cztery fazy krystaliczne, takie jak results from the presence of amorphous phases in ashkwarc, mulit, kalcyt i hematyt, wykryto we wszystkich and-slag samples. The finer fraction of ash-and-slag
próbkach. Szerokie tło przy około 17-37°2θ wynika sample, the higher content of amorphous component,
z obecności bezpostaciowych faz w próbkach popiołu expressed as greater intensity of background on the
i żużla. In drobniejsza frakcja próbki popiołu i żużla, tym XRD pattern. The content of mullite and hematite is
wyższa zawartość składnika amorficznego, wyrażona comparable, whereas the more quartz is located in
jako większa intensywność tła na dyfraktogramu XRD. coarser fraction of AS sample.
Zawartość mulitu i hematytu jest porównywalna, naThe pozzolanic properties of ash-slag samples were
tomiast więcej kwarcu znajduje się w grubszej frakcji analysed using the chemical method according to ASTM
próbki AS.
C379-65T (Table 3) and the physical method according
Właściwości pucolanowe próbek popiołu i żużla za- to PN-EN 450-1:2012 (Table 4).
nalizowano metodą chemiczną zgodnie z ASTM C379The summary content of active oxides SiO2 and
-65T (Tabela 3) i metodą fizyczną zgodnie z normą PN- Al2O3 in AS is 6.6 wt% and is about 2-3 times lower as
-EN 450-1: 2012 (Tabela 4).
referred to typical (not fractioned) siliceous fly ashes.
Sumaryczna zawartość aktywnych tlenków SiO2 For sample AS_0-15, which in fact is selected fraction
i Al2O3 w AS wynosi 6,6% wag. i jest około 2-3 razy mniej- of 0-15 µm of AS, the content of active SiO2 and Al2O3
sza w odniesieniu do typowych (nie frakcjonowanych) reaches 15.9 wt% and the difference is almost 2.5 times
krzemionkowych popiołów lotnych. W przypadku próbki as compared to AS. The AS_0-15 can be classified as
260
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Table 3. The pozzolanic activity of ash-and-slag mixtures and, for comparison, of siliceous fly ash measured by ASTM C379-65T.
Tabela 3. Aktywność pucolanowa mieszanin popiołowo-żużlowych i dla porównania popiół krzemionkowy mierzony według ASTM C379-65T.
Ash-slag mixture /
Mieszanina popiól-żużel

Active oxides according to ASTM C379-65T /
Tlenki aktywne zgodnie z ASTM C379-65T
[wt%]

AS
AS_0-15
AS_15-30

SiO2

Al2O3

SiO2 + Al2O3

5.0 ± 0.1
11.4 ± 0.1
7.9 ± 0.1

1.6 ± 0.1
4.5 ± 0.1
2.5 ± 0.1

6.6 ± 0.1
15.9 ± 0.1
10.4 ± 0.1

Table 4. Compressive strength and activity indexes of ash-and-slag mixtures according to PN-EN 450-1.
Tabela 4. Wytrzymałość na ściskanie i wskaźniki aktywności mieszanin popiół-żużel zgodnie z PN-EN 450-1.
Cement blend /
Mieszanka cementowa

Cement CEM I 42.5R
Cement mixture
with 25wt% of: /
Mieszanina cementu
z 25% wag.

AS
AS_0-15
AS_15-30

Compressive strength /
Wytrzymałość na ściskanie
[MPa]

Activity indexes of ash-slag mixture /
Wskaźnik aktywności mieszaniny popiółżużel
[%]

At 28 day /
po 28 dniach

At 90 day /
po 90 dniach

At 28 day /
po 28 dniach

At 90 day /
po 90 dniach

48.12 ± 0.18

56.18 ± 0.12

___

___

34.42 ± 0.16
43.11 ± 0.11
34.83 ± 0.14

45.64 ± 0.19
60.86 ± 0.14
47.20 ± 0.21

72 ± 1
90 ± 1
72 ± 1

81 ± 1
108 ± 1
84 ± 1

AS_0-15, która w rzeczywistości jest frakcją 0–15 μm “good pozzolanic material”. The total content of active
AS, zawartość aktywnego SiO2 i Al2O3 sięga 15,9% wa- silica and alumina in AS_15-30 is decreased to 10.3 t%,
gowych, a różnica jest prawie 2,5 razy większa niż AS. which means that this material cannot be used as a pozAS_0-15 można sklasyfikować jako „dobry materiał pu- zolanic component in cement production.
colanowy”. Całkowita zawartość aktywnej krzemionki
The compressive strength of cement mortar is given
i tlenku glinu w AS15-20 zmniejsza się do 10,3% wag., in Table 4 as the arithmetic mean of six determinaco oznacza, że ten materiał nie może być stosowany jako tions made on a set of cuboidal test samples of 40
składnik pucolanowy w produkcji cementu.
mm × 40 mm × 80 mm in size). At 28 day, the comWytrzymałość na ściskanie zaprawy cementowej po- pressive strength of cement mortar containing 25 wt%
dana jest w Tabeli 4 jako średnia arytmetyczna z sześciu of AS_0-15 is only by 10.4% lower as compared to
oznaczeń wykonanych na zbiorze prostopadłościennych that found for OPC, which is due to “packing effect”
próbek o wymiarach 40 mm × 40 mm × 80 mm). Po 28 of finer AS_0-15 particles in cement matrix. At 90 day,
dniach wytrzymałość na ściskanie zaprawy cementowej the strength of cement containing AS_0-15 is higher
zawierającej 25% wagowych AS_0-15 jest tylko o 10,4% by 8.3% in comparison to that of OPC, which results
mniejsza w porównaniu z wytrzymałością stwierdzoną from high chemical reactivity of AS_0-15. The ash-anddla OPC, co wynika z „efektu upakowania” drobniejszych -slag mixture from bituminous coal of particle size of
cząstek AS_0-15 w matrycy cementowej. Po 90 dniach, 0-15 µm may be a new effective supplementary cewytrzymałość cementu zawierającego AS_0-15 jest wyż- mentitious material.
sza o 8,3% w porównaniu z OPC, co wiąże się z wysoką
The coarse AS_15-30 grains fill the voids between cereaktywnością chemiczną AS_0-15. Mieszanina popiołu ment grains with difficulty, giving a decrease in density
i żużla z węgla kamiennego o wielkości cząstek 0-15 μm of the cement matrix. Due to lower pozzolanic activity,
może być nowym, skutecznym, uzupełniającym mate- the AS_15-30 gives a smaller increase in pozzolanic
riałem cementowym.
reaction products in the same time as AS_0-15.
MCCM, 70, 3, 2018 
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a)

b)

Fig. 3. Curves of heat flow versus time of cement blends containing 20 wt% (a) and 40 wt% (b) of ash-and slag mixtures.
Rys. 3. Krzywe przepływu ciepła w funkcji czasu mieszanek cementowych, zawierających 20% wag. (a) i 40% wag. mieszanek popiołowożużlowej.

Grube ziarno AS_15-30 z trudnością wypełnia puste
In research, the Portland cement of the strength
przestrzenie między cząstkami cementu, co zmniejsza class of 42.5R (OPC sample) was obtained by grinding
gęstość matrycy cementowej. Ze względu na niższą ak- the Portland cement clinker together with gypsum
tywność pucolanową AS_15-30 daje mniejszy wzrost (5 wt%). The content of ash-and-slag mixtures in ceproduktów reakcji pucolanowej w tym samym czasie ment blends was 20 wt% and 40wt%. The cement
co AS_0-15.
blends are marked as C20AS and C40AS for the AS
W badaniach cement portlandzki o klasie wytrzy- sample. The cements containing AS_0-15 mixture
małości 42,5R (próbka OPC) został uzyskany przez are named as C20AS_0-15 and C40AS_0-15, whereas
zmielenie klinkieru cementu portlandzkiego z gipsem those with addition of AS_15-30 – as C20AS_15-30
(5% wag.). Zawartość mieszanin popiołowo-żużlo- and C40AS_15-30.
wych w mieszankach cementu wynosiła 20% i 40%
wag. W przypadku próbki AS mieszanki cementowe 3. Experimental methods
są oznaczone jako C20AS i C40AS. Cementy zawierające mieszaninę AS_0-15 są nazywane jako C20AS_0-15 The hydration heat of cement pastes was measured
i C40AS_0-15, podczas gdy te z dodatkiem AS_15-30 – using a differential microcalorimeter. The cement paste
jako C20AS_15-30 i C40AS_15-30.
samples were prepared at a water to solid ratio of 0.5.
The samples were hydrated in the calorimeter at 25 °C.
3. Metody eksperymentalne
The initial setting time was determined using a cement paste of standard consistency according to PN-EN
Ciepło hydratacji past cementowych zostało zmierzo- 196-3+A1:2011. The standard consistency and initial
ne za pomocą mikrokalorymetru różnicowego. Próbki setting time were carried out using a Vicat apparapasty cementowej przygotowano przy stosunku wody tus. The consistency of cement paste was ascertained
do ciała stałego wynoszącym 0,5. Próbki poddawano when a Vicat needle penetrated to the cement paste
hydratacji w kalorymetrze w 25 °C.
to a depth of 6 mm ± 2 mm. The initial setting time
Początkowy czas wiązania ustalono za pomocą pasty was the time from the mixing of cement and water to
cementowej o standardowej konsystencji zgodnie z nor- the time when the penetration of the Vicat needle to
mą PN-EN 196-3+A1:2011. Standardową konsystencję cement paste was 6 mm ± 3 mm.
i początkowy czas wiązania przeprowadzono za pomocą
The compressive strength of hardened cement moraparatu Vicata. Konsystencja pasty cementowej została tars was measured according to PN-EN 196-1:2006 usustalona, gdy tłok Vicata przeniknął do pasty cemen- ing 40 mm × 40 mm × 160 mm cuboidal test samples
towej na głębokość 6 mm ± 2 mm. Początkowy czas (450 g of binder, 1350 g of sand, w/c = 0.5).
wiązania był czasem od zmieszania cementu i wody do
czasu, gdy penetracja igły Vicata do pasty cementowej 4. Results and discussion
wynosiła 6 mm ± 3 mm.
Wytrzymałość na ściskanie stwardniałych zapraw ce- The curve of heat flow versus hydration time of the conmentowych została zmierzona zgodnie z PN-EN 196-1: trol and ash-and-slag cement mixtures are presented in
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2006 przy użyciu prostopadłościennych próbek 40 mm ×
40 mm × 160 mm (450 g spoiwa, 1350 g piasku, w/c = 0,5).
4. Wyniki i dyskusja
Krzywa przepływu ciepła w funkcji czasu hydratacji
mieszanek cementowych i popiołu i żużla przedstawiono na Rys. 3. Krzywe kalorymetryczne past cementowych w obecności mieszanin popiołowo-żużlowych
mają charakter podobny do krzywej kalorymetrycznej
OPC. Dodanie mieszanin popiołowo-żużlowych powoduje opóźnienie w procesie hydratacji cementu, co
odzwierciedla większe lub mniejsze wydłużenie okresu indukcji na krzywej kalorymetrycznej. W przypadku
C20AS czas trwania okresu indukcji jest porównywalny
z czasem trwania okresu OPC. Największy wzrost okresu
indukcji oznaczono dla C20AS_0-15, chociaż mieszanina
AS_0-15 jest dobrym materiałem pucolanowym, to znaczy zawiera największą ilość reaktywnego, pucolanowego SiO2 i Al2O3. To znaczne wydłużenie okresu indukcji
podczas hydratacji C20AS_0-15 może być spowodowane adhezją drobnych cząstek mieszaniny popiołu
i żużla do powierzchni ziaren cementu, co w rezultacie
spowalnia reakcję cementu z wodą.
Dodatek mieszanin popiołowo-żużlowych wpływa
również na wielkość głównego piku hydratacji, który
jest wydłużany w czasie, a maksymalny przepływ ciepła
hydratacji jest przesunięty do późniejszego czasu (Rys.
3). Na krzywej kalorymetrycznej OPC maksimum piku
głównego występuje po 15 godzinach i 25 minutach.
W przypadku C20AS_0-15 główny pik hydratacji jest
najbardziej wydłużony w czasie, po 17 godzinach i 25
minutach, co może sugerować najdłuższe opóźnienie
procesu hydratacji, prawdopodobnie w wyniku większej zawartości drobniejszych cząstek popiołu lotnego
w mieszance AS_0-15. W przypadku C20AS maksimum
pojawia się po 15 godzinach i 25 minutach, natomiast
w przypadku C20AS_15-30 - po 15 godzinach i 5 minutach. Wyższy udział procentowy mieszanki popiołowo-żużlowej w mieszance cementowej powoduje większe
opóźnienie procesu hydratacji cementu.
Wyniki ciepła hydratacji past cementowych po 24
i 72 godzinach podane są w Tabeli 5. Wartości wydzielonego ciepła hydratacji zmniejszają się w obecności
mieszanin popiołowo-żużlowych, ale spadek wartości
wydzielonego ciepła jest różny. W przypadku mieszanek zawierających frakcjonowane mieszaniny popiołu
i żużla, tzn. próbki C20AS_0-15 i C20AS_15-30, wartości
ciepła wydzielonego są wyższe niż w przypadku C20AS.
Można to przypisać zwiększonej liczbie miejsc zarodkowania wprowadzonych za pomocą cząstek popiołu
lotnego dla osadzania hydratów cementu w próbkach
AS_0-15 i AS_15-30. Ciepło hydratacji C20AS_0-15
MCCM, 70, 3, 2018 

Fig. 3. The calorimetric curves of cement pastes in the
presence of ash-and-slag mixtures have comparable
character as the calorimetric curve of OPC. The addition of ash-slag mixtures causes a delay in the cement
hydration process, which reflects a greater or lesser
extension of the induction period on the calorimetric curve. For C20AS the duration of induction period
is comparable to that of OPC. The highest increase in
induction period is denoted for C20AS_0-15, although
the AS_0-15 mixture is a good pozzolanic material, i.e. it
contains the highest amount of pozzolanic reactive SiO2
and Al2O3. This significant elongation of the induction
period during hydration of C20AS_0-15 may be due to
the adhesion of fine particles of ash-and-slag mixture
to the surface of cement grains, which in turn slows
down the reaction of the cement with water.
The addition of ash-and-slag mixtures to the cement
also influences the size of the main hydration peak,
which is extended in time, and the maximum of heat
hydration flow is shifted towards the later time (Fig.3).
The maximum of main peak occurs after 15 hours and
25 minutes on the calorimetric curve of OPC. In the case
of C20AS_0-15 the main hydration peak is the most extended with time, after 17 hours and 25 minutes, which
may suggest the longest delaying of hydration process
caused probably by the greater content of finer fly ash
grains in AS_0-15. For C20AS the maximum appears after 15 hours and 25 minutes, whereas for C20AS_15-30
– after 15 hours and 5 minutes. The higher percentage of
ash-and-slag mixture in the cement blend, the greater
retardation of the cement hydration process.
The hydration heat results of cement pastes after 24
and 72 hours are given in Table 5. The hydration heat
evolved values is decreased in the presence of ashand-slag mixtures, but the drop in heat evolved values
is varied. For blends containing fractioned ash-and-slag
mixtures, i.e. samples C20AS_0-15 and C20AS_15-30,
the heat evolved values are higher than those of C20AS.
It can be attributed to the increased number of nucleation sites introduced by fly ash grains for deposition of
cement hydrates in the samples AS_0-15 and AS_15-30.
The hydration heat of C20AS_0-15 and C20AS_15-30
are comparable and the heat loss in relative to OPC
is about 3.6% at 24 hour, but only 2.1% at 72 hour.
For comparison, the decrease in heat evolved value of
C20AS achieves 26.8% at 24 hour and 14.5% at 72 hour.
Of course, the blends containing higher percentage
of the ash-slag mixture give greater drop in hydration
heat values. After 72 hour, the hydration heat of C40AS,
C40AS_0-15 and C40AS_15-30 is higher than that of
OPC by 31.1%, 14.5% and 16.7%, respectively.
The results of water demand for standard consistency, initial setting times and compressive strength
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Table 5. The hydration heat results of cement blends.
Tabela 5. Wyniki ciepła hydratacji mieszanek cementowych.
Cement blend /
Mieszanka cementowa

Heat evolved / Ciepło wydzielone* [kJ/kg]
At 24 h / po 24 h

At 72 h / po 72 h

OPC

138

282

C20AS
C40AS
C20AS_0-15
C40AS_0-15
C20AS_15-30
C40AS_15-30

101
82
117
94
112
91

220
215
241
193
235
200

* the accuracy is to 1 kJ/kg
Table 6. The physical properties of cement blends.
Tabela 6. Właściwości fizyczne mieszanek cementowych.
Cement blend /
Mieszanka
cementowa

Water
demand, w/c /
Zapotrzebowanie
na wodę, w/c [%]

Initial setting time /
Poczatkowy czas
wiązania [min]

OPC

27.1

C20AS
C40AS
C20AS_0-15
C40AS_0-15
C20AS_15-30
C40AS_15-30

27.3
27.5
29.3
30.4
28.8
30.2

Compressive strength / Wtrzymałośc na ściskanie [MPa]
At 2 day /
po 2 dniach

At 28 day /
po 28 dniach

At 90 day /
po 90 dniach

187

30.9 ± 0.3

54.3 ± 0.2

59.9 ± 0.5

204
262
232
300
230
288

27.8 ± 0.2
15.0 ± 0.2
23.1 ± 0.3
14.4 ± 0.2
22.4 ± 0.3
15.2 ± 0.2

45.6 ± 0.3
32.4 ± 0.4
52.9 ± 0.5
40.4 ± 0.4
43.7 ± 0.4
34.1 ± 0.3

55.1 ± 0.2
45.3 ± 0.3
68.8 ± 0.5
55.6 ± 0.2
55.0 ± 0.2
51.7 ± 0.3

i C20AS_15-30 jest porównywalne, a strata ciepła w sto- are shown in Table 6.
sunku do OPC wynosi około 3,6% po 24 godzinach, ale
The ash-and-slag composite cements require a larger
tylko 2,1% po 72 godzinach. Dla porównania spadek amount of water to achieve a standard consistency as
wartości wydzielanego ciepła C20AS osiąga 26,8% po compared to that of OPC (Table 6). The water demand
24 godzinach i 14,5% po 72 godzinach. Oczywiście mie- is increased with the percentage content of ash-andszanki zawierające wyższy procent mieszaniny popiołu slag mixture in the blend. The blends containing ashi żużla dają większy spadek wartości ciepła hydratacji. and-slag fractions of 0-15 µm and 15-30 µm require
Po 72 godzinach ciepło hydratacji C40AS, C40AS_0-15 higher water demand as the cement containing the
i C40AS_15-30 jest odpowiednio o 31,1%, 14,5% i 16,7% same amount of original ash-slag mixture of AS. The
wyższe niż ciepło OPC.
highest increase in water demand is denoted for the
Wyniki zapotrzebowania na wodę dla standardowej cement blend containing AS_0-15. The consistency of
konsystencji, początkowe czasy wiązania i wytrzymałości C20AS_0-15 and C40AS_0-15 is respectively by 8% and
na ściskanie przedstawiono w Tabeli 6.
12% higher than that of OPC. It is probably caused by
Cementy kompozytowe popiołowo-żużlowe wyma- high fineness of AS_0-15. The very high concentration
gają większej ilości wody, aby uzyskać standardową kon- of LOI in AS_0-15 also causes the increases in amount of
systencję w porównaniu do OPC (Tabela 6). Zapotrzebo- water demand due to the presence of the large amount
wanie na wodę zwiększa się z procentową zawartością of porous particles of unburned coal of high surface
mieszaniny popiołu i żużla w mieszance. Mieszanki za- area. For C20AS and C40AS, containing respectively
wierające frakcje popiołu i żużla 0-15 μm i 15-30 μm 20 wt% and 40wt% of AS, the increase in water demand
wymagają większego zapotrzebowania na wodę niż ce- is not significant and not exceed 1.5% for C40AS.
ment zawierający taką samą ilość oryginalnej mieszanki
As it is shown in Table 6, the initial setting time of
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popiołu z żużlem z AS. Największy wzrost zapotrzebowania na wodę oznaczono dla cementu zawierającego AS_0-15. Konsystencja C20AS_0-15 i C40AS_0-15
jest odpowiednio o 8% i 12% wyższa niż w OPC. Jest to
prawdopodobnie spowodowane wysokim rozdrobnieniem AS_0-15. Bardzo wysokie stężenie LOI w AS_0-15
powoduje również wzrost zapotrzebowania na wodę ze
względu na obecność dużej ilości porowatych cząstek
niespalonego węgla o dużej powierzchni. W przypadku C20AS i C40AS, zawierających odpowiednio 20%
i 40% wag. AS, wzrost zapotrzebowania na wodę nie
jest znaczny i nie przekracza 1,5% w przypadku C40AS.
Jak pokazano w Tabeli 6, początkowy czas wiązania
OPC wynosi 187 minut. Wprowadzenie mieszanek popiołowo-żużlowych powoduje wydłużenie czasu wiązania początkowego pasty cementowej. Dla C20AS_0-15
początkowy czas wiązania jest dłuższy o 45 minut w porównaniu do czasu OPC, natomiast dla C40AS_0-15 różnica dochodzi do 113 minut. Dodanie nie frakcjonowanych mieszanin popiołu i żużla daje najniższe wydłużenie
początkowego czasu wiązania cementu. Początkowy
czas wiązania C20AS i C40AS jest odpowiednio o 17
minut i 75 minut dłuższy w porównaniu do OPC.
Różnice w wytrzymałości na ściskanie mieszanek
cementu popiołowo-żużlowego (Tabela 6) przypisuje
się czystości zastosowanej mieszaniny popiołu i żużla
oraz jej właściwości, takich jak skład chemiczny i fazowy
oraz reaktywność pucolanowa.
Po 2 dniach wytrzymałość na ściskanie OPC przekracza 30 MPa, podczas gdy wytrzymałość mieszanin cementu i mieszanek popiołowo-żużlowych jest mniejsza,
zwłaszcza dla cementów zawierających 40% wagowych
dodatku. Wytrzymałość tych cementów nie osiąga nawet 16 MPa. Po 28 dniach wytrzymałość C20AS_0-15 jest
porównywalna z wytrzymałością OPC, co jest związane
z występowaniem efektu pucolanowego i w rezultacie
powstawaniem dodatkowych hydratów z reakcji pucolanowej. Ponadto mniejsze cząstki AS_0-15 znajdują się
pomiędzy ziarnami cementu, dając największą gęstość
matrycy cementowej („efekt wypełnienia”). 90-dniowa wytrzymałość C20AS_0-15 jest o 14,9% wyższa niż
w przypadku OPC, podczas gdy wytrzymałość pozostałego cementu popiołowo-żużlowego jest jeszcze niższa.
Wprowadzenie 20% wag. AS_0-15 może dać cement
o klasie wytrzymałości 42,5R zgodnie z PN-EN 197-1 [1].
Inne cementy popiołowo-żużlowe są zgodne z wymaganiami dla wytrzymałości cementu 32,5R.

OPC is 187 min. The introduction of ash-and-slag mixtures causes the prolongation of initial setting time of
cement paste. For C20AS_0-15, the initial setting time
is longer by 45 minutes as compared to that of OPC,
whereas for C40AS_0-15 the difference reaches up to
113 minutes. The addition of not fractioned ash-andslag mixtures gives the lowest prolongation of initial
setting time of cement. The initial setting time of C20AS
and C40AS is longer as compared to OPC by 17 minutes
and 75 minutes, respectively.
The differences in compressive strength of ash-slag
cement blends (Table 6) are attributed to fineness of the
used ash-slag mixture and its properties such as chemical and phase composition and pozzolanic reactivity.
At 2 day, the compressive strength of OPC exceeds
30 MPa, whereas the strength of blends of ash-and-slag
mixture and cement is lower, especially for cements
containing 40wt% of additive. The strength of these
cements does not reach even 16 MPa. At 28 day, the
strength of C20AS_0-15 is comparable to that of OPC,
which is associated with the occurrence of pozzolanic
effect and in turn the formation of additional hydrates
from the pozzolanic reaction. Moreover, the finer particles of AS_0-15 are located between cement grains
giving the largest density of the cement matrix (“filling
effect”). The 90-day strength of C20AS_0-15 is higher
than that of OPC by 14.9%, whereas the strength of the
other ash-and-slag cement is still lower.
The incorporation of 20 wt% of AS_0-15 can give cement of strength class 42.5R according to PN-EN 197-1
[1]. The other ash-slag cements are conformed to the
requirements for cement strength class 32.5R.
5. Conclusion
Cement containing ash-slag mixture is characterized by
higher amount of water required to achieve a cement
paste of standard consistency, longer initial setting time
and slower dynamic of compressive strength increase
with time. The pozzolanic activity results confirm that
this material may be used as pozzolanic additive in cement, especially its fraction below 15 µm. The incorporating of 20wt% of such finer ash-slag fraction gives
cement of strength class 42.5R.
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