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O czym opowiem …

• O wibroprasowaniu słów kilka …
• Jakie dodatki mineralne …
• Odwieczne pytanie:
„cement popiołowy czy cement + popiół ?”

O wibroprasowaniu słów kilka …
(czyli małe przypomnienie)

Betonowe elementy brukowa
Technologie i metody produkcji

Technologia
wibroprasowania
betonu
Kostka jednowarstwowa

Kostka dwuwarstwowa

Cechy mieszanki betonowej
dla elementów wibrporasowanych
• Bardzo niskie w/c ok. 0,34 – 0,4
• Konsystencja wilgotna – bardziej sztywna niż
K1 lub V0 (test Ve-Be≥31s)
• Stosowana mieszanka kruszywo:
– Warstwa konstrukcyjna 0/8mm (0/16mm)
– Warstwa licowa 0/2mm (0/4mm)
• Wysoki punkt piaskowy mieszanki kruszyw
• Optymalna zawartość części pylastych
w zakresie 340 – 380 (400) kg/m3

Kumulacyjne krzywe uziarnienia
mieszanki kruszywowej do wibroprasowania
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Wibroprasowanie
betonu

Mikrostruktuta betonu wibroprasowanego porównanie
Analiza rozkładu porów kapilarnych o makroporów w strukturze betonie

Beton wibroprasowany

(warstwa licowa kostki brukowej)

Beton konstrukcyjny
(towarowy) napowietrzony

Oddziaływanie czynników eksploatacyjnych
i konstrukcyjnych na beton
Dostęp wilgoci
Środowisko
eksploatacyjne

Sól

Rodzaj
konstrukcji

Mechanizm
niszczący

Dostęp wilgoci

Cechy
geometryczne

Klimat

Zmiany
temperatury

Nasłonecznienie

Jakie dodatki mineralne …
(czyli co stosowaliśmy, stosujemy i … będziemy stosować ?!)

Klasyfikacja dodatków mineralnych

Dodatki mineralne
do betonu

Typu I
Prawie obojętne

Mączka wapienna,
pigmenty

Typu II
Reaktywne

O
właściwościach
pucolanowych:
Popiół lotny,
Pył
krzemionkowy

O właściwościach
hydraulicznych:
Granulowany
mielony żużel
wielkopiecowy

Granulowany żużel wielkopiecowy
Granulowany żużel wielkopiecowy (S)
- jest wytwarzany przez gwałtowne
chłodzenie płynnego żużla
o odpowiednim składzie,
otrzymywanego przy wytapianiu
rudy żelaza w wielkim piecu.
Jest to materiał, który wykazuje
właściwości hydrauliczne
przy odpowiedniej aktywacji.

Granulowany żużel wielkopiecowy (S)

Zalety:

Wady:

- Poprawa reologii mieszanki betonowej i
skuteczności zagęszczania na wibroprasie

- Nieznacznie podnosi wodożądność
spoiwa - konieczność dostosowania ilości

- Możliwość zmniejszenia ilości cementu
- Zmniejszenie skurczu betonu
- Znaczne ograniczenie powstawania
wykwitów nie tylko przez wiązanie
Ca(OH)2 ale również przez zmniejszenie
ilości porów kapilarnych
- Jasna barwa – sprzyja działaniu
pigmentów

stosowanej domieszki uplastyczniającej
- Osłabienie dynamiki narastania
wytrzymałości szczególnie
w obniżonych temperaturach
- Ograniczona dostępność na rynku
ze względu na masową produkcję
i stosowanie cementów żużlowych
i hutniczych

- Estetyczny „zaciąg” powierzchni bocznych

Można stosować również do warstwy fakturowej kostki brukowej

Mączka wapienna i kreda

Mikrostruktura i pokrój ziarnowy
kredy piszącej

Mikrostruktura produktów hydratacji
cementu kredą piszącą
(warstwa licowa kostki brukowej)

Mączka wapienna i kreda

Wymagania jak dla składnika cementu wg PN-EN 197-1

•

Zawartość węglanu wapnia (CaCO3), obliczona z
zawartości tlenku wapnia, powinna wynosić co najmniej
75% masy

•

Zawartość gliny, oznaczona zgodnie z EN 933-9,
nie powinna przekraczać 1,20 g/100 g

•

Całkowita zawartość węgla organicznego, badana zgodnie
z EN 13639, powinna spełniać jedno z następujących
kryteriów:
– LL: nie powinna przekraczać 0,20% masy
– L: nie powinna przekraczać 0,50% masy

Mączka wapienna i kreda

Wymagania jak dla kruszywa wypełniającego wg PN-EN 12620



Wymagania dla uziarnienia kruszyw wypełniających
Wymiar sita
mm
2
0,125
0,063

Procent przechodzącej masy
Ogólny zakres dla
poszczególnych wyników

Maksymalny zakres (*)
deklarowany przez producenta

100%
Od 85% do 100%
Od 70% do 100%

10
10

(*) Zakres uziarnienia deklarowany na podstawie 20 ostatnich wartości. 90% wyników powinno
znaleźć się w tym zakresie, ale wszystkie wyniki powinny zmieścić się w ogólnym zakresie
uziarnienia (kolumna 2)

•
•
•

Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie  0,01%
Zawartość siarki całkowitej  1%
Zawartość składników wpływających na szybkość wiązania i twardnienia betonu –
ilość tych materiałów powinna być taka aby nie powodowała:
–
–

•

Zwiększenia czasu tężenia próbek zaprawy większego niż 120 min
Zmniejszenia wytrzymałości na ściskanie próbek zaprawy większego niż 20%
po 28 dniach

Zawartość składników organicznych – barwa cieczy w próbce badanej jaśniejsza od
cieczy wzorcowej

Mączki wapienne i kreda (L, LL)
Zalety:
-

Modyfikacja reologii mieszanki betonowej

-

Możliwość zmniejszenia ilości cementu

-

Zmniejszenie skurczu betonu

-

Znaczne ograniczenie powstawania wykwitów
przez zmniejszenie ilości porów kapilarnych

-

Przyrost dynamiki narastania wytrzymałości
szczególnie w okresie początkowym

-

Biała barwa ułatwia barwienie

Wady:
- Podnosi wodożądność spoiwa - konieczność
zwiększenia ilości stosowanej domieszki
uplastyczniającej
- Przy dużych ilościach wprowadzonego dodatku
kłopoty z prawidłowym zagęszczaniem
- Nieumiejętne stosowanie (np. duże ilości bez
plastyfikatora) powoduje znaczne pogorszenie
trwałości kostki

i intensyfikuje działanie pigmentów

Można stosować do warstwy konstrukcyjnej i fakturowej
ale należy pamiętać o ograniczeniach

Popioły lotne z kotłów konwencjonalnych (V, W)
Popiół lotny

jest otrzymywany przez elektrostatyczne lub mechaniczne
osadzanie pylistych cząstek spalin z palenisk opalanych pyłem
węglowym. Popiół otrzymywany innymi metodami nie powinien być
stosowany w cemencie zgodnym
z normą PN-EN-197-1.

Popiół lotny

może być z natury krzemionkowy lub wapienny. Pierwszy
wykazuje właściwości pucolanowe, drugi może wykazywać dodatkowo
właściwości hydrauliczne.

Popiół lotny krzemionkowy (V)

jest to bardzo drobny pył, złożony
głównie z kulistych cząstek, mający
właściwości pucolanowe. Składa się
zasadniczo
z reaktywnego dwutlenku krzemu
(SiO2) i tlenku glinu (Al2O3).
Pozostałość zawiera tlenek żelaza
i inne związki.

Popiół lotny wapienny (W) jest
to bardzo drobny pył, mający
właściwości hydrauliczne i/lub
pucolanowe. Składa się
zasadniczo z reaktywnego tlenku
wapnia(CaO), reaktywnego
dwutlenku krzemu (SiO2) i tlenku
glinu (Al2O3). Pozostałość zawiera
tlenek żelaza i inne związki.

Popioły lotne z kotłów konwencjonalnych

Ziarna popiołu lotnego krzemionkowego

Ziarna popiołu lotnego krzemionkowego
w zaczynie cementowym

Składniki obecne w popiołach lotnych

Mikrostruktura składników krystalicznych w popiołach lotnych.

tlenek i siarczan wapnia

metakaolinit
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Popiół lotny z kotłów konwencjonalnych (V)
Zalety:

Wady:

-

Poprawa reologii mieszanki betonowej i
skuteczności zagęszczania na wibroprasie

- Ciemniejsza barwa betonu i kłopoty
z barwieniem pigmentami

-

Możliwość zmniejszenia ilości cementu

-

Zmniejszenie skurczu betonu (szczególnie dla
dużych elementów typy krawężniki)

-

Ograniczenie powstawania wykwitów przez
wiązanie Ca(OH)2

- Możliwość osłabienia mrozoodporności
przy wprowadzeniu więcej niż 20%
popiołu w stosunku do masy cementu

-

Estetyczny „zaciąg” powierzchni bocznych

- Osłabienie dynamiki narastania
wytrzymałości szczególnie
w obniżonych temperaturach
- Czasami niestabilność składu
i strat prażenia

Nie zaleca się stosować do warstwy fakturowej kostki brukowej –
możliwość utraty odporności na zamrażanie/rozmrażanie
z udziałem soli odladzających

Cement popiołowy czy cement + popiół ?
Oto jest pytanie …

Szacowanie aktywności popiołów lotnych
w mieszance betonowej
Dla betonów zawierających cement CEM I zgodny
z PN-EN 197-1 dopuszcza się następujące wartości
współczynnika aktywności:
popiołów lotnych:
CEM I 42,5 i klasy wyższe

k = 0,4

granulowanego mielonego żużla wielkopiecowego:
CEM I 42,5 i klasy wyższe

k = 0,6

Gdzie:
woda/cement ≈ woda/(cement + k ∙ popiół lotny)

Wybrane zasady stosowania dodatków
mineralnych
Norma dla betonu dopuszcza stosowanie dodatków
mineralnych również z cementami portlandzkimi
mieszanymi z grupy CEM II/A pod warunkiem,
że nie będzie to ten sam typ dodatku jaki jest
składnikiem cementu !!!
czyli:
CEM II/A-V 42,5R + żużel wielkopiecowy lub kreda
CEM II/A-M(S-LL) 52,5R + popiół lotny
CEM II/A-V 42,5R + popiół lotny

Przykładowe receptury - vorzatzbeton
Składy wyjściowe mieszanek betonowych
dla warstwy licowej betonowej kostki brukowej

Piasek 0/2
Żwir I 2/8
Woda (teoretyczna)
Domieszka
plastyfkator

Punkt piaskowy:
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Przykładowa Kumulacyjna krzywa uziarnienia
kruszywa dla warstwy konstrukcyjnej
betonowej kostki brukowej

pory w klasie [mm-3]

Porowatość warstwy licowej DEB
vs rodzaj cementu

Rozkład liczby porów w danych granicach klas
warstwa fakturowa
CEM I 42,5 R

120
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warstwa fakturowa
CEM II/A-M(S-LL) 52,5
R
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granice klasy wielkości porów powietrznych

Struktura porów w warstwie
fakturowej betonowej kostki
CEM I 42,5 R. Pow. 140x
Pory wypełnione żywicą
epoksydową i oświetlone
światłem UV (u góry)
Struktura widoczna w formie
binarnej (na dole)

Porowatość warstwy licowej DEB
vs odporność na środki odladzjące

Warstwa
fakturowa
CEM I 42,5 R

Warstwa
fakturowa
CEM II/A-M
(S-LL) 52,5 N

Idealnie
napowietrzony
beton

Całkowita
zawartość
powietrza

9,23%

8,27%

5,5-9%

Zawartość
mikroporów

6,74%

5,78%

3,5%

Powierzchnia
właściwa
porów
powietrznych

40,51
[mm-1]

42,62
[mm-1]

24-32
[mm-1]

Wskaźnik
rozmieszczenia

0,72 [mm]

0,76 [mm]

0,2
[mm]

Odporność
na środki
odladzające

0,03
[kg/m2]

0,05
[kg/m2]

0,2
[kg/m2]

Struktura porów w warstwie
fakturowej betonowej kostki
CEM I 42,5 R. Pow. 140x
Pory wypełnione żywicą
epoksydową i oświetlone
światłem UV (u góry)
Struktura widoczna w formie
binarnej (na dole)

Kierunki badań nad aplikacją popiołów lotnych
w betonie wibroprasowanym

Cement popiołowy czy cement + popiół ???

Potencjalne zagrożenia
przy aplikacji popiołów lotnych
o niewystarczającej jakości

Frakcje popiołów lotnych
Zróżnicowanie ziaren popiołów lotnych (OM)

Pneumatyczne frakcjonowanie popiołów lotnych
Zróżnicowanie ziaren popiołów lotnych (SEM)

Popiół lotny krzemionkowy
współspalanie biomasy

Popiół lotny krzemionkowy

czysty bez współspalania

mieszanki popiołowo-żużlowe

Składniki niepożądane – niedopalony węgiel i/lub biomasa

Frakcja (0,6 do 1,2)÷4mm

Straty prażenia 8 do 12%, wartość opałowa
2 000 do ok. 6 000 J.g

Frakcja pow. 4mm

Straty prażenia 8 do 16%, wartość opałowa
2 000 do ok. 8 000 J.g
31

Zagrożenia jakie czyhają przy stosowaniu
niezweryfikowanych popiołów lotnych

Zróżnicowanie wybranych cech popiołów lotnych
w zależności od wielkości frakcji ziarnowej
Rodzaj użytego
materiału

Wyniki badań wybranych cech
Miałkość,
WodoWspółczynnik
Powierzchnia
%
żądność, %
aktywności
właściwa –
pucolanowej, %
Blaine, cm2/g

Popiół Połaniec

41,1

-

Po 28 d
77,4

Po 90 d
86,7

3350

Popiół Połaniec - frakcja
0-100 μm (P)

28,6

-

76,2

94,5

3860

Mieszanka popiołowożużlowa Połaniec 0-1000 μm
(PMS)

48,3

111

68,7

78,3

3860

Mieszanka popiołowożużlowa Połaniec -frakcja
0-30 μm (PMS0/30)

1,0

96

85,8

95,5

9100

Popiół fluidalny Turów

38,6

119

70,8

80,9

6850

Popiół fluidalny Turów frakcji >30 μm (T>30)

94,7

131

80,9

85,3

2300

Popiół Pątnów

44,6

105

80,2

87,0

2350

Popiół Pątnów – frakcja
< 30 μm (K0/30)

2,4

100

90,3

95,6

7200

Popiół Pątnów - frakcja
30-100 μm (K30/100)

83,3

109

75,6

75,7

1900

33

Przykładowe receptury - kernbeton
Składy wyjściowe mieszanek betonowych
dla warstwy konstrukcyjnej betonowej kostki brukowej
100

Cement
Popiół lotny
Piasek 0/2
Żwir I 2/8
Woda (teoretyczna)
Domieszka
plastyfkator

Punkt piaskowy:

Dozowanie w [kg/1m3]
CEM I 42,5R lub
CEM II/A-M(S-LL) 52,5N

220 - 250
80 - 120
950
1000
Ok. 130 - 150
1,2
51,0

CEM II/B-V 42,5R
320 - 350
---950
1000
Ok. 130
1,2
51,0

90
80
70

Przechodzi [%]

Składnik
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Przykładowa Kumulacyjna krzywa uziarnienia
kruszywa dla warstwy konstrukcyjnej
betonowej kostki brukowej
W badaniach zastosowano 2 rodzaje popiołu lotnego: klasy A
(strata prażenia 3,52%) i „kiepskiej jakości” klasa B ? (strata
prażenia 7,64% i prawdopodobnie znaczący udział
współspalania biomasy)

W badaniach zastosowano
2 rodzaje popiołów lotnych

klasy A (strata prażenia 3,52%)

„kiepskiej jakości” klasa B ?
(strata prażenia 7,64% i prawdopodobnie znaczący udział
współspalania biomasy)

Wybrane parametry spoiw
do betonu wibroprasowanego

Powierzchnia
właściwa
cm2/g

Gęstość
g/cm3

CEM I 42,5R

3430

CEM II/A-V 42,5R

spoiwo

Wytrzymałość na ściskanie
MPa
po 2 dniach

po 28 dniach

3,10

28,1

56,2

4175

2,97

27,8

53,1

CEM II/B-V 42,5R

4540

2,85

24,8

51,9

CEM II/A-M(S-LL)
52,5N

5080

3,05

33,2

59,2

CEM I 42,5R + popiół
lotny dobrej jakości

3825

2,89

20,2

43,1

CEM I 42,5R + popiół
lotny niskiej jakości

3590

2,73

17,6

36,9

Badanie podatności mieszanek betonowych na
zagęszczanie metodą wibroprasowania
2400

2300

2200

Stanowisko pomiarowe

Gęstość objętrościowa, kg/m3

2100

2000

1900

CEM I 42,5R + popiół lotny niskiej jakości + plastyfkator BV
1800

CEM I 42,5R + popiół lotny niskiej jakości + plastyfkator PC
CEM I 42,5R + popiół lotny dobrej jakości + plastyfkator BV

1700

CEM I 42,5R + popiół lotny dobrej jakości + plastyfkator PC
1600

CEM II/B-V 42,5R + plastyfkator BV
CEM II/B-V 42,5R + plastyfkator PC

1500

1400

0

5
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20

Czas zagęszczania, s

Wyniki badania podatności na zagęszczania
(wykres zależności gęstości od czasu)

25

30

Porównanie wybranych parametrów
krawężników
PN-EN 1340:2004+AC:2007
Spoiwo
(Receptura z 33% UPS)
(plastyfkator BV)

CEM II/B-V 42,5R
CEM I 42,5R +
popiół lotny dobrej jakości
CEM I 42,5R +
popiół lotny niskiej jakości

Wytrzymałość
na rozłupanie,
MPa

Nasiąkliwość Mrozoodporność zwykła
Ubytek masy/wytrzymałości
wagowa, %
kontrolna na rozłupanie

5,2

4,5

+0,2% / 4,5MPa

4,4

4,8

+0,6% / 3,8 MPa

3,7

6,3

-0,1% / 2,7MPa

Porównanie wybranych parametrów
krawężników

Spoiwo
(Receptura z 33% UPS)
(plastyfkator PC)

CEM II/B-V 42,5R
CEM I 42,5R +
popiół lotny dobrej jakości
CEM I 42,5R +
popiół lotny niskiej jakości

PN-EN 1340:2004+AC:2007
Wytrzymałość
Nasiąkliwość Mrozoodporność zwykła
na zginanie,
Ubytek masy/spadek
wagowa, %
wytrzymałości
MPa
6,4
4,8
+1,1% / 8,4%
5,9

4,9

+0,9% / 11,2%

5,2

7,2

-2,1% / 27,3%

Popioły lotne inne niż konwencjonalne
(krzemionkowe)
• Popioły z elektrownianych kotłów fluidalnych
• Popioły ze spalania w instalacjach przemysłowych
(innych niż energetyczne)

Popioły z kotłów fluidalnych
•

•
•
•

•
•

Pozyskiwane są ze z odpylania spalin z kotłów fluidalnych
w elektrowniach ale często mieszane są z materiałem ze
zużytego złoża powyższych palenisk,
Inna postać i właściwości niż popiołów lotnych
konwencjonalnych,
Często zawierają znaczne ilości produktów odsiarczania
spalin (siarczanów i/lub siarczynów wapnia)
Ze względu na charakterystykę procesu spalania
fluidalnego wykazują znaczną zmienność składu
chemicznego i uziarnienia
Nie podlegają normie PN-EN 450 ani nie są dodatkami
typu II w myśl normy PN-EN 206
Coraz częściej pozyskiwane są z innych niż elektrowniane
kotłów przemysłowych

Porównanie popiołów lotnych
i popiołów fluidalnych

Popiół lotny z kotła konwencjonalnego

Popiół z kotła fluidalnego

 W popiołach fluidalnych brak jest fazy szklistej, obecna jest natomiast faza
semikrystaliczna, stanowiąca produkt dehydratacji i dehydroksylacji skały
płonej
 Spośród faz krystalicznych, w popiele fluidalnym stwierdzono obecność kwarcu,
anhydrytu i tlenków żelaza. Obecny jest również wolny CaO (około 3%),
oraz nie spalony węgiel (ponad 3%).

Popioły z kotłów fluidalnych

• Popioły fluidalne bardzo różnią się między sobą,
co utrudnia ich normalizację i poszukiwanie uniwersalnych
rozwiązań przy ich wykorzystywaniu i zagospodarowywaniu,
a różnice te wymuszają stosowanie rozwiązań indywidualnych
dla konkretnych popiołów z osobna, często
przy niemałych kosztach.
źródło: www.popiol.pl

Popiół z kotłów fluidalnych
Zalety:
-

Możliwość zmniejszenia ilości cementu

-

Zmniejszenie skurczu betonu (szczególnie dla
dużych elementów typy krawężniki)

-

Ograniczenie powstawania wykwitów przez
wiązanie Ca(OH)2

-

Estetyczny „zaciąg” powierzchni bocznych

Wady:
- Ciemna barwa betonu i kłopoty
z barwieniem pigmentami
- Wysoka i niestabilna wodożądność, skutkująca
nieoczekiwanymi problemami
z zagęszczaniem na wibroprasie
- Osłabienie dynamiki narastania wytrzymałości
szczególnie
w obniżonych temperaturach
- Wysoka niestabilność składu
i strat prażenia
- Wysoka zawartość siarczanów i siarczynów
(ryzyko „wewnętrznej” korozji siarczanowej
betonu)

Na podbudowę pod kostkę – zdecydowanie TAK,
do produkcji kostki brukowej – raczej NIE
chociaż jest wiele aplikacji w produkcji kostki brukowej

Inne niż energetyka źródła popiołów
• Spalarnie odpadów (w tym komunalnych)
• Lokalne instalacje grzewcze
• Suszarnie przemysłowe
• Instalacje przemysłowe wymagające
obróbki termajnej/hydrotermalnej

Przykład zagrożeń ze stosowania
niskiej jakości popiołów (niezweryfikowanych)

Nadmierna niekontrolowana ekspansja !!!
po 24 godzinach

Przyrost objętości o 33%

po 72 godzinach

Zagrożenia przy stosowaniu popiołów lotnych
w produkcji betonu wibroprasowanego
•

Niestabilność składu chemicznego
(chlorki, siarczany, fosforany itp.)

•

Straty prażenia i ich niestabilność
(szczególnie przy współspalaniu)

•

Zmiana morfologii ziaren popiołu i właściwości
fizyko-chemicznych przy współspalaniu – wzrost wodożądności

•

Możliwość zmiany barwy popiołów (a w konsekwencji zaburzenia
barwy betonów) będące następstwem zmian składu chemicznego
i/lub cech fizycznych popiołu lotnego

•

Możliwość obniżenia odporności na zamrażanie/rozmrażanie
z udziałem soli odladzających
(szczególnie przy nowych (?) wymaganiach GDDKiA)

Cement popiołowy czy cement + popiół ?
Czy znaleźliśmy odpowiedź … ?

Musimy pamiętać !!!
•

Producent deklaruje na swoją własną odpowiedzialność
poziom i stałość właściwości użytkowych wyrobów

PN-EN 1338:2005 pkt. 4.1.
•

•

•

Do produkcji betonowych kostek brukowych powinny być
stosowane tylko takie materiały, których przydatność do
stosowania została ustalona pod względem ich właściwości i
skuteczności.
Wymagania dotyczące przydatności stosowanych materiałów
producent powinien podawać w dokumentacji zakładowej
kontroli produkcji.
W przypadku wykazania zgodności właściwości materiałów z
odpowiednimi specyfikacjami, nie ma konieczności wykonywania
dalszych badań.

Musimy pamiętać !!!
PN-EN 1338:2005 pkt. 6.2.2.
Jeżeli występują zmiany dotyczące surowców, w stosowanych
proporcjach lub urządzeń produkcyjnych albo procesów, mogące
w znacznym stopniu zmienić niektóre lub wszystkie właściwości
gotowego wyrobu, badania typu należy powtórzyć w odniesieniu
do wybranej właściwości lub kilku właściwości.
UWAGA Przykłady ważniejszych zmian:
– zmiana naturalnego żwiru rzecznego na skalne kruszywo
łamane lub zmiana rodzaju albo klasy cementu;
– częściowe zastąpienie cementu przez dodatki mineralne

Dziękuję za uwagę
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