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Streszczenie. W pracy dokonano krótkiego przeglądu dotychczasowych prób zagospodarowania
popiołów pochodzących ze spalania osadu ściekowego w różnych dziedzinach budownictwa. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu popiołu z osadu na właściwości świeżych zaczynów
i zapraw. Stwierdzono, że dodatek powoduje opóźnienie początku i końca wiązania spoiwa, ale także wydłuża okres zachowania wyjściowej konsystencji zaprawy w porównaniu z zaprawą z cementem portlandzkim. Obecność popiołu powoduje spowolnienie dynamiki narastania wytrzymałości
na ściskanie zapraw. Prezentowane wyniki badań wskazują na możliwość stosowania popiołu ze
spalania osadu ściekowego jako aktywnego składnika zastępującego część cementu, jednakże jego
praktyczne wykorzystanie wymaga zachowania określonych zasad realizacji robót budowlanych.
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Wprowadzenie
Zaawansowane procesy oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych prowadzą do znaczącego wzrostu ilości osadu ściekowego wymagającego dalszego zagospodarowania. Coraz powszechniej stosowana termiczna mineralizacja [12, 16]
pozwala na zmniejszenie zasobów osadu, ponadto produkty spalania mogą być utylizowane w różnych dziedzinach budownictwa. Udane próby zagospodarowania materiałów odpadowych w budownictwie są podejmowane od wielu lat [1-10]. Do najbardziej popularnych produktów ubocznych różnych gałęzi przemysłu, wykorzystywanych
w budownictwie, należy popiół lotny węglowy, żużel wielkopiecowy, pył krzemionkowy. Wymienione dodatki mineralne mają właściwości wiążące (hydrauliczne lub pucolanowe), dzięki czemu stają się wartościowym składnikiem, np. kształtującym cechy
materiałów budowlanych [3, 4, 11]. Przemysł materiałów budowlanych, a zwłaszcza
technologia betonu i innych materiałów na bazie cementu, pozwala na wykorzystanie
materiałów odpadowych jako dodatku pasywnego (wypełniacza), a także jako dodatku
aktywnego (zamiennika części spoiwa).
Marta Kosior-Kazberuk, Julita Karwowska – Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska. Politechnika Białostocka

110

Inżynieria Ekologiczna Nr 25, 2011

W pracy dokonano przeglądu dotychczasowych prób zagospodarowania popiołów ze spalania osadu ściekowego w różnych dziedzinach budownictwa. Jednakże,
wiele problemów dotyczących oceny jakości tych popiołów oraz zdefiniowania cech
pozwalających na precyzyjne określenie optymalnych kierunków ich wykorzystania
pozostaje nadal niejasnych.
Jak dotąd, nie opracowano wytycznych odnośnie wykorzystania popiołów ze
spalania osadu ściekowego jako surowca mineralnego do produkcji materiałów na
bazie cementu. Ze względu na zbyt mało zastosowań praktycznych i doświadczeń
eksploatacyjnych z użyciem tego rodzaju popiołów, uzyskanie dodatkowych informacji o możliwościach ich zastosowania jest niezbędne.
Przedstawiono wyniki badań własnych nad wpływem popiołów na właściwości
świeżych zapraw i zaczynów cementowych. Skład chemiczny, aktywność pucolanowa
oraz uziarnienie popiołu istotnie wpływają na konsystencję i urabialność mieszanki,
a także na proces wiązania i twardnienia kompozytów cementowych. Ten ważny problem, związany z prowadzeniem robót budowlanych w procesie wznoszenia obiektów,
jak dotąd, jest bardzo mało rozpoznany. Przedmiotem analiz były popioły powstające
w wyniku termicznej mineralizacji osadów, powstających w miejskich oczyszczalniach
ścieków. Dla porównania, wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem popiołów
z osadów zestawiono z wynikami badań materiałów zawierających popiół lotny węglowy – standaryzowany dodatek mineralny, szeroko rozpowszechniony w technologii
kompozytów cementowych i innych materiałów budowlanych [3].

Kierunki zagospodarowania popiołów pochodzących ze
spalania osadów ściekowych w budownictwie
Popioły w budownictwie drogowym

Popioły pochodzące ze spalania osadu ściekowego można wykorzystać w budownictwie drogowym do budowy nasypów oraz podbudów drogowych.
Popioły stosowane do budowy nasypów powinny być układane na podłożu
z gruntów nieprzepuszczalnych, na warstwie odcinającej od wody gruntowej.
O przydatności materiału do konstrukcji nawierzchni drogowych decyduje głównie
jego odporność na wypłukiwanie, przepuszczalność, odporność na działanie mrozu.
Wykorzystanie popiołu jako składnika poszczególnych warstw nawierzchni nie może prowadzić do obniżenia jej sztywności, odporności na obciążenie ruchem drogowym, odporności na erozję oraz obciążenia pionowe, jak również nie może zwiększać podciągania kapilarnego cieczy [2].
Długotrwałe badania terenowe [8] wykazały, że wprowadzenie popiołów z osadu do konstrukcji nawierzchni drogowych (pod warstwę nośną) nie powoduje zagrożenia środowiska (gruntu, wód gruntowych) poprzez wymywanie metali ciężkich.
Popioły aktywowane cementem lub wapnem mogą spełniać rolę spoiwa i wraz
z kruszywem naturalnym mogą służyć do produkcji betonów do podbudów drogowych.
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Betony zawierające popiół z osadu powinny dojrzewać i pracować w środowisku wilgotnym. Ocena ich przydatności nie poddaje się w pełni standardowym procedurom, lecz
wymaga wykonania dodatkowych badań nie objętych zapisami normowymi.
Szczególnie, w Niemczech, Francji i Holandii szeroko promuje się wykorzystanie popiołów pochodzących ze spalania osadu jako podbudów w konstrukcjach drogowych [6].

Wytwarzanie materiałów budowlanych

Charakter produkcji materiałów budowlanych umożliwia zagospodarowanie
dużych ilości odpadów powstających w innych dziedzinach gospodarki. Jednakże,
ilość zagospodarowanych odpadów, stawiane im wymagania, a także możliwe do
tolerowania wahania składu i innych właściwości uzależnione są od rodzaju wytwarzanego materiału budowlanego. Dotychczasowe próby utylizacji popiołów pochodzących z osadów ściekowych dotyczyły wykorzystania ich w następujący sposób:
• jako aktywny dodatek do betonu, zaprawy,
• składnik mieszaniny surowcowej do produkcji cementu
• składnik namiaru surowcowego przy wytwarzaniu ceramiki budowlanej,
• składnik spiekanego kruszywa lekkiego.
Produkty termicznej mineralizacji osadów ściekowych wykazują pewną analogię do tradycyjnych dodatków mineralnych stosowanych w technologii kompozytów
cementowych (popiół lotny węglowy, pył krzemionkowy, mielony granulowany żużel wielkopiecowy) [], która dotyczy składu i właściwości pucolanowych. Jest to warunek wstępny do ich stosowania jako częściowego zamiennika cementu portlandzkiego (dodatku aktywnego) w betonach i zaprawach.
Większość prezentowanych w literaturze badań dotyczy wpływu popiołu zastępującego część cementu portlandzkiego na właściwości wytrzymałościowe zapraw i betonów, jako podstawowe cechy determinujące ich przydatność techniczną.
Stwierdzono, że zastąpienie do 15% cementu popiołem nie wpływa negatywnie na
wytrzymałość zapraw. W przypadku stosowania dodatkowych zabiegów, takich jak
mielenie popiołu na mokro przed wprowadzeniem do zaprawy, dojrzewanie próbek
w podwyższonej temperaturze, można zwiększyć zawartość popiołu do 30% masy
spoiwa [10].
Analiza procesu hydratacji popiołu z osadu [7] wykazała, że zastępując popiołem
20% masy mineralnych składników przeznaczonych do produkcji cementu można
uzyskać spoiwo spełniające wymagania stawiane cementom powszechnego użytku,
określane jako eko-cement. Badania wytrzymałości na ściskanie oraz mikrostruktury
potwierdziły przydatność eko-cemnetu do zastosowań konstrukcyjnych.
Prowadzono także badania nad spoiwem na bazie osadu ściekowego [15], które
mogłoby zastąpić całkowicie cement. Wysuszony osad ściekowy mieszano z wapnem, następnie mielono i wypalano. Analiza dotyczyła optymalnych proporcji po112
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piołu i wapna w składzie mieszaniny, warunków wypalania (temperatury i czasu)
oraz warunków twardnienia spoiwa. Stwierdzono, że próbki spoiwa zawierające 50%
osadu, wypalanego w temperaturze 1000oC, przechowywane w warunkach powietrznych osiągnęły największą wytrzymałość na ściskanie.
Badania nad wypłukiwaniem pierwiastków śladowych ze stwardniałych zapraw, betonów [9, 10] oraz cegieł [6] wykazały, że taka forma utylizacji popiołów nie
zagraża bezpieczeństwu środowiska.
Popioły z osadów ściekowych są bogate w związki fosforu. Prawdopodobnie,
powolne narastanie wytrzymałości kompozytów cementowych zawierających popiół
z osadów jest spowodowane obecnością jonów fosforanowych, które opóźniają hydratację cementu [11].
Badania nad możliwością wykorzystania osadu ściekowego przy produkcji cegieł dotyczyły zarówno wysuszonego osadu jak i popiołu ze spalania osadu [2, 9,
15]. Jednakże, cegły wykonane przy zastosowaniu popiołu z osadów odznaczały się
większą wytrzymałością na ściskanie, większą gęstością właściwą, mniejszą nasiąkliwością wodą i mniejszym skurczem w porównaniu do cegieł zawierających wysuszony osad. Maksymalna ilość popiołu z osadu, którą można zastąpić glinę w masie
surowcowej, według różnych autorów, wahała się od 30% do 50%. Przy zawartości
popiołu do 10% wytrzymałość cegieł modyfikowanych była porównywalna z wytrzymałością cegieł konwencjonalnych.
Produkty termicznej mineralizacji osadów o odpowiednim uziarnieniu mogą
być stosowane bez dodatkowych zabiegów jako drobne, sztuczne kruszywo lekkie
w kompozytach cementowych [1, 2, 15]. Badania wykazały, że popiół charakteryzuje się stałością objętości pomimo względnie dużej nasiąkliwości. Wprowadzenie do
30% popiołu z osadów w miejsce drobnego kruszywa naturalnego nie powoduje
znaczącego obniżenia 28-dniowej wytrzymałości betonu cementowego.
Gruboziarniste popioły z osadów, wykazujące małą aktywność pucolanową i wpływające negatywnie na urabialność mieszanki betonowej mogą być wykorzystane do produkcji kruszywa lekkiego (wypełniacza) o kontrolowanym uziarnieniu [1]. Najbardziej
przydatne są popioły o składzie zbliżonym do składu gliny ekspansywnej, które w procesie spiekania (w temperaturze 1050÷1150oC) i peletyzacji mogą być przetwarzane
w lekkie kruszywo popiołowe o regularnych okrągłych ziarnach o średnicy do 10 mm.
Produkt charakteryzuje się mniejszą gęstością właściwą i nieznacznie mniejszą wytrzymałością w porównaniu do konwencjonalnego kruszywa lekkiego. Niska przewodność
cieplna i duża ognioodporność pozwalają wykorzystać lekkie kruszywo popiołowe
w betonach niekonstrukcyjnych w zastosowaniach, gdzie wymagana jest termoizolacyjność i odporność ogniowa przegród budowlanych [9, 15].
Podejmowano próby wytwarzania kruszywa z mieszaniny popiołów ze spalanych osadów oraz wysuszonych osadów [1]. Stwierdzono, że wzrost zawartości niespalonych osadów w mieszaninie powoduje zwiększenie porowatości i wilgotności
kruszywa, a także ogranicza uziarnienie produktu. Zawartość wysuszonych osadów
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w wyjściowej mieszaninie popiołowo-osadowej nie powinna przekraczać 20% masy.
Według [15] mieszanina wysuszonych osadów z gliną, przy zawartości gliny do 40%
masy, może służyć do wytwarzania (metodą peletyzacji i wypalania) lekkiego materiału wypełniającego zbliżonego właściwościami do ceramiki, przeznaczonego do
betonów konstrukcyjnych.

Badania nad wpływem popiołów z osadu ściekowego na
właściwości świeżych mieszanek
Materiały stosowane do badań

Jako dodatki mineralne do materiałów cementowych stosowano dwa różne popioły pochodzące ze spalania osadu oraz popiół lotny węglowy. Popiół z osadu I powstaje w wyniku dwuetapowego procesu, na który składa się suszenie osadu oraz
spalanie w kotle konwencjonalnym. Ma postać mieszaniny popiołowo-żużlowej
o uziarnieniu do 4 mm [4]. Popiół z osadu II pochodzi z fluidalnego spalania osadów
ściekowych. Jest to popiół lotny odseparowany w multicyklonie. Jego uziarnienie nie
przekracza 0,125 mm. Porównawczy konwencjonalny popiół lotny pochodził ze spalania węgla kamiennego w miejskiej elektrociepłowni.
Gęstość nasypowa popiołów z osadu I i II wynosiła odpowiednio 500 kg/m3
i 557 kg/m3. Analizę morfologii popiołu wykonano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego z działem z emisją polową (E-SEM). Obraz mikroskopowy
popiołu z osadu I w zestawieniu z konwencjonalnym popiołem węglowym przedstawiono na rys. 1.
a) a)

b)
b)
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Fig. 1. E-SEM micrographs of sewage sludge ash I (a) and conventional coal ash (b)Krakowie
Fig. 1. E-SEM micrographs of sewage sludge ash I (a) and conventional coal ash (b)
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W popiele pochodzącym ze spalania osadu ściekowego dominują ziarna nieregularne o silnie rozwiniętej powierzchni świadczącej o dużej porowatości. Formy
sferyczne i zbliżone do prostopadłościennych są bardzo rzadkie. Wyniki analizy
chemicznej badanych materiałów zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Skład chemiczny badanych materiałów
Table 1. Chemical analysis of ashes tested
Zawartość, %

Lp.

Oznaczany składnik

Popiół lotny węglowy

Popiół z osadu I

Popiół z osadu II

1

Straty prażenia

2,70

8,65

4,75

2

SiO2

53,30

34,68

31,15

3

Fe2O3

7,40

10,32

2,30

4

Al2O3

25,20

6,32

18,00

5

CaO

3,90

15,42

20,00

6

MgO

2,80

2,65

1,50

7

TiO2

nb

0,41

1,25

8

SO3

0,50

0,60

2,30

9

Na2O

1,20

0,70

0,67

10

K 2O

2,90

1,30

1,50

11

Cl-

0,002

0,02

0,006

12

P 2O 5

nb

18,17

15,21

Popioły stosowano jako aktywny dodatek mineralny zastępujący część cementu. Ze względu na grube uziarnienie, popiół z osadu I wymagał zmielenia. Popiół
mielono w warunkach laboratoryjnych w młynie kulowym. Czas mielenia wynosił
8 h. Rozdrobniony materiał charakteryzował się uziarnieniem poniżej 0,125 mm.
Popiół z osadu II oraz popiół węglowy stosowano w formie nieprzetworzonej.
Do wykonania zaczynów i zapraw zastosowano cement portlandzki powszechnego użytku CEM I 42,5 – HSR NA oraz w przypadku zapraw – kruszywo naturalne (piasek kwarcowy) o średnicy ziaren nie przekraczającej 2 mm.

Metody badań

Z uwagi na charakter badanego materiału, jego skład chemiczny, uziarnienie
oraz gęstość, podjęto próbę wprowadzenia go do zaprawy jako zamiennika części
cementu portlandzkiego (dodatek aktywny) [13]. W technologii kompozytów mineralnych (zapraw i betonów) dodatkami nazywa się substancje stosowane w ilości powyżej 5% w stosunku do masy cementu.
Do badania wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych wykorzystano
próbki zaczynów i zapraw o zróżnicowanej zawartości materiału odpadowego.
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Właściwością decydującą o przydatności mineralnego dodatku aktywnego do
produkcji kompozytów cementowych jest jego aktywność pucolanowa. Pucolana jest
materiałem, zawierającym aktywną krzemionkę, który w postaci drobnoziarnistej
i w obecności wody reaguje chemicznie z wodorotlenkiem wapnia w temperaturze
normalnej, tworząc trwałe związki o właściwościach hydraulicznych na wzór związków tworzących się w czasie wiązania cementu portlandzkiego [11]. Najbardziej
miarodajną metodą określania aktywności pucolanowej jest metoda badania wytrzymałości cementu z dodatkiem popiołu i porównywania jej z wytrzymałością cementu bez dodatku. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 450-1 [14], wskaźnik aktywności pucolanowej jest to (wyrażony w procentach) stosunek wytrzymałości na
ściskanie beleczek, o wymiarach 40 × 40 × 160 mm, z zaprawy wykonanej przy
użyciu 75% cementu porównawczego i 25% badanego popiołu do wytrzymałości
beleczek wykonanych z tego samego cementu, bez dodatku popiołu.
Stosowanie popiołu jako zamiennika części cementu wymaga oceny jego
wpływu na procesy fizyczne przebiegające podczas wiązania spoiwa. Początek i koniec wiązania spoiwa popiołowo-cementowego badano za pomocą aparatu Vicata na
zaczynach o konsystencji normowej [13]. Zaczyny zawierały od 0 do 40% dodatku
w stosunku do masy cementu.
Do cech technicznych decydujących o praktycznym wykorzystaniu mieszanek
zawierających dodatki mineralne należy ich urabialność oraz zachowanie właściwości roboczych w czasie. Urabialność to właściwość świeżej mieszanki, która decyduje o szczelnym jednorodnym i możliwie łatwym wypełnieniu mieszanką formy przy
założonym sposobie zagęszczania. Nie istnieją metody bezpośredniego pomiaru urabialności, stąd stosuje się pośrednie metody oceny, np. na podstawie zmian konsystencji. Konsystencja świeżej mieszanki jest ściśle związana z urabialnością [11].
Wykonano ocenę konsystencji na podstawie rozpływu zapraw ze spoiwem popiołowo - cementowym. To badanie daje wskazówkę co do konsystencji mieszanki i jej
skłonności do segregacji na podstawie pomiaru rozprzestrzeniania się zaprawy na
stole poddanym wpływom wstrząsów. Aby ocenić zmiany konsystencji w czasie,
rozpływ określano na zaprawie bezpośrednio po jej wykonaniu, jak też po upływie
30, 60 i 90 min od jej wytworzenia. Badane zaprawy zawierały od 0 do 40% dodatku w stosunku do masy cementu.
Dodatkowo, oceniono wytrzymałość na ściskanie zapraw zawierających popioły. Dodatek wprowadzano do mieszanki w ilości 10% oraz 25% masy cementu.

Wyniki badań
Aktywność pucolanowa popiołów

Obliczone wskaźniki aktywności pucolanowej popiołów wraz z wartościami
wymaganymi wg [14] przedstawiono w Tabeli 2. Popioły pochodzące ze spalania
osadów wykazują niższą aktywność pucolanową niż popiół lotny węglowy, jednakże
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osiągają wymagane wartości wskaźników, co pozwala zakwalifikować je do aktywnych dodatków mineralnych.
Tabela 2. Wskaźniki aktywności pucolanowej popiołów
Table 2. Pozzolanic activity index of ashes tested
Wiek zaprawy
28 dni
90 dni

Wymagania
wg [14]
75%
85%

Popiół lotny
węglowy
96%
100%

Popiół z osadu I

Popiół z osadu II

92%
99%

80%
85%

Wpływ popiołów na czas wiązania zaczynu

Badanie czasu wiązania poprzedzono oznaczeniem konsystencji normowej zaczynów popiołowo-cementowych. Wyniki pomiaru ilości wody wymaganej do uzyskania konsystencji normowej w zależności od rodzaju popiołu i jego zawartości
w zaczynie podano w Tabeli 3.
Tabela 3. Objętość wody (ml) niezbędna do uzyskania konsystencji normowej
Table 3. Amount of water (ml) needed for normal consistence
Rodzaj dodatku
Popiół węglowy
Popiół z osadów I
Popiół z osadów II

0
145

Zawartość dodatku w spoiwie, % masy
10
20
30
163
165
169
195
200
214
178
217
240

40
175
225
268

Zestawienie objętości wody niezbędnej do uzyskania konsystencji normowej
zaczynów pokazuje zróżnicowaną wodożądność popiołów. Ilość potrzebnej wody
zwiększała się wraz ze wzrostem zawartości dodatku mineralnego w zaczynie. Największą wodożądność wykazał popiół z osadów spalanych w kotle fluidalnym. Wyniki badania nad wpływem popiołów na czas wiązania zaczynów cementowych
przedstawiono na rys. 2-4.
Obecność badanych dodatków mineralnych powoduje wydłużenie czasu wiązania zaczynu. Opóźnienie fazy początku i końca wiązania zwiększa się wraz ze
wzrostem zawartości popiołów w zaczynie. Przy małych zawartościach popiołu (do
20% masy cementu), ilość dodatku w zaczynie nie ma istotnego wpływu na bezwzględny czas pomiędzy początkiem a końcem wiązania. Zawartość dodatku sięgająca 30% masy cementu powoduje wydłużenie całkowitego czasu wiązania. Inicjacja
i zakończenie procesu wiązania zaczynów z popiołem z osadów miały miejsce
znacznie później niż zaczynów z popiołem węglowym. Porównując trzy zaczyny zawierające 40% dodatku stwierdzono, że czas do zakończenia wiązania zaczynu
z popiołami z osadów był dwukrotnie dłuższy w porównaniu do zaczynu z popiołem
węglowym. Zaczyny zawierające popioły z osadów wymagały większej ilości wody
dla uzyskania konsystencji normowej, co wiązało się z wydłużeniem czasu hydrata117
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cji i hydrolizy cementu. Dodatkowym czynnikiem opóźniającym wiązanie jest obecność znacznej ilości związków fosforu w porównaniu z typowym spoiwem hydraulicznym [11].

Rys. 2. Początek i koniec wiązania zaczynów z dodatkiem popiołu węglowego
Fig. 2. Initial and final setting time of pastes with coal ash

Rys. 3. Początek i koniec wiązania zaczynów z dodatkiem popiołu z osadu I
Fig. 3. Initial and final setting time of pastes with sewage sludge ash I
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Rys. 4. Początek i koniec wiązania zaczynów z dodatkiem popiołu z osadu II
Fig. 4. Initial and final setting time of pastes with sewage sludge ash II

Rozpływ zapraw z dodatkiem popiołu

Zmiany konsystencji, a pośrednio urabialności, zaprawy w zależności od zawartości dodatku i czasu oceniono na podstawie rozpływu mieszanki. Wyniki badań
przedstawiono na rys. 5.
Popioły pochodzące ze spalania osadu ściekowego I i II mają istotny wpływ na
konsystencję zapraw badaną metodą rozpływu. Wraz ze wzrostem zawartości dodatku w zaprawie zmniejszał się jej rozpływ początkowy, ale nie ulegał on dalszym
zmianom podczas 90 min testu. W tym samym czasie, rozpływ kontrolnej zaprawy
cementowej i zaprawy z dodatkiem popiołu węglowego zmniejszył się znacząco, co
świadczy o pogorszeniu właściwości roboczych mieszanki, w tym urabialności.
W analizowanym zakresie zmian zawartości popiołu do masy cementu nie obserwowano istotnego wpływu ilości dodatku na zmiany rozpływu zaprawy w czasie. Dodatkiem, który najbardziej ograniczał płynięcie zaprawy, był popiół z osadu II, natomiast popiół z osadu I wykazuje zbliżone właściwości lecz w mniejszym stopniu
ogranicza płynięcie.
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Rys. 5. Średni rozpływ zapraw w zależności od czasu i zawartości dodatku zawierających: a) popiół
lotny węglowy b) popiół z osadu I c) popiół z osadu II
Fig. 5. Average slump of mortars vs. time as well as ash content: a) mortars with coal ash; b) mortars
with sewage sludge ash I; c) mortars with sewage sludge ash II
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Właściwości wytrzymałościowe zapraw

Zmiany wytrzymałości na ściskanie zapraw w zależności od wieku oraz zawartości popiołu przedstawiono na rys 6 i 7.

Rys. 6. Średnia wytrzymałość na ściskanie zapraw po 28 dniach dojrzewania
Fig. 6. Average compressive strength of mortars after 28 days of curing

Rys. 7. Średnia wytrzymałość na ściskanie zapraw po 90 dniach dojrzewania
Fig. 7. Average compressive strength of mortars after 90 days of curing

Wytrzymałość na ściskanie zapraw zależy od czasu dojrzewania, od zawartości
popiołu w stosunku do masy cementu a także od rodzaju popiołu. Zaprawy z dodatkami mineralnymi charakteryzowały się wolniejszym tempem narastania wytrzy121
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małości. Jest to związane ze stosunkowo wolnym przebiegiem reakcji pucolanowej
w początkowym okresie hydratacji [3, 11]. Po 90 dniach dojrzewania zaprawy zawierające 10% popiółu osiągnęły wytrzymałość porównywalną z zaprawą cementową.
Nie obserwowano istotnych różnic pomiędzy wytrzymałością zapraw z popiołami
z osadów a wytrzymałością zapraw z popiołem lotnym węglowym. Zwiększenie ilości dodatku mineralnego w zaprawie powoduje obniżenie wytrzymałości, jednakże
zawartość 25% popiołu w stosunku do masy cementu pozwala osiągnąć wytrzymałości wymagane dla zastosowań konstrukcyjnych zapraw.

Wnioski
1. Wyniki badań nad wpływem popiołów pochodzących ze spalania osadu ściekowego na wybrane właściwości świeżych zaczynów i zapraw wykazały, że produkt spalania osadów różni się składem chemicznym i morfologią od znanych
materiałów odpadowych stosowanych jako składniki spoiwa, jednakże materiał
wykazuje cechy aktywnych dodatków mineralnych stosowanych w technologii
materiałów cementowych.
2. Popiół z osadu odznacza się aktywnością pucolanową. Jego obecność wpływa na
spowolnienie procesu wiązania i twardnienia kompozytów cementowych; obecność
dodatku mineralnego pozwala zachować wyjściową płynną konsystencję świeżej zaprawy przez znacznie dłuższy czas w porównaniu do zapraw cementowych.
3. Efektywne zagospodarowanie popiołu ze spalania osadu ściekowego w technologii materiałów cementowych wymaga uwzględnienia jego szczególnych cech
w trakcie realizacji robót budowlanych.
4. Wykorzystanie popiołu jako zamiennika części cementu w betonie wymaga wydłużonego okresu dojrzewania, który jest wskazany przy określonych zastosowaniach lub wprowadzenia domieszek przyspieszających wiązanie.
5. Zdolność do zachowania właściwości wyjściowych świeżej mieszanki przez
dłuższy czas może być wykorzystana przy organizacji robót (zwiększenie odległości, na jaką można transportować mieszankę do miejsca wbudowania).
6. Właściwy dobór składników mieszanki betonowej, zaprawy, zaczynu wymaga
uwzględnienia szeregu czynników materiałowych, które mogą ułatwić wykonywanie robót budowlanych i jednocześnie mają wpływ na cechy fizyczne stwardniałego materiału.
7. Podobnie jak w przypadku popiołów konwencjonalnych, przydatność popiołów ze
spalania osadu ściekowego musi być sprawdzana dla każdego ich zastosowania;
należy sprawdzać stabilność parametrów popiołów, jako czynnika warunkującego
ich powszechne zagospodarowanie w technologii materiałów cementowych.
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SELECTED PROBLEMS OF SEWAGE SLUDGE ASH UTILIZATION
IN CEMENT BASED MATERIALS TECHNOLOGY
The short review of previous attempts of sewage sludge ash utilization in different branch of civil
engineering was made in the paper. The experimental test results concerning the influence of the
sewage sludge ash on the property of fresh pastes and mortars are presented. It was found that the
addition caused the delay of the initial and final setting time of the binder but also permits to keep
the initial consistency of mortars for considerably longer time in comparison to the mortar with
Portland cement. The presence of the ash causes the slowdown of the dynamics of the compressive
strength increase. Presented findings indicate the possibility of sewage sludge ash disposal as active
component replacing the part of Portland cement, however its practical utilization demands keeping
the determined rules of constructive works execution.
Keywords: sewage sludge ash, cement based material, workability, pozzolanic activity.
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