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Artykuł przedstawia wyniki badania odporności na naprzemienne zamra-
żanie/odmrażanie zapraw wykonanych ze spoiwem żużlowo-popiołowym 
złożonym z drobnomielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i po-
piołu lotnego z fluidalnego spalania węgla brunatnego. W artykule doko-
nano charakterystyki składników spoiwa oraz podjęto próbę opisania pro-
cesów fizykochemicznych zachodzących w układzie żużel–popiół–woda. 
W celu wykonania zaprawy składniki spoiwa mieszano w pięciu różnych 
proporcjach i dodawano do pozostałych składników zaprawy (woda i piasek 
normowy). Po upływie 90 dni dojrzewania próbek w wodzie o temperaturze 
+20±1°C jedną partię próbek poddano badaniu wilgotności, drugą – naprze-
miennemu zamrażaniu i odmrażaniu, a trzecią partię – próbki referencyjne 
– przechowywano w wodzie. Po upływie określonej liczby cykli zamrażania/
odmrażania próbki ważono i badano pod względem wytrzymałości na zgina-
nie i ściskanie. Wyniki porównano z danymi na temat wytrzymałości próbek 
referencyjnych. Wilgotność zapraw wyniosła od 7,7 do 8,7%. Najmniejszy 
ubytek masy odnotowano dla próbek zawierających spoiwo o proporcji 30% 
popiołu lotnego i 70% żużla wielkopiecowego, a najwyższy dla próbek ze 
spoiwem zawierającym 70% popiołu lotnego i 30% żużla. Uzyskane wyniki 
pozwalają sformułować wniosek, że wraz ze wzrostem ilości popiołu lotnego 
w spoiwie zmniejsza się jego odporność na oddziaływanie mrozowe w sta-
nie nasycenia wodą.

Polski przemysł energetyczny bazuje na spalaniu węgla, w wyniku czego po-

wstają znaczące ilości ubocznych produktów spalania (UPS) w postaci m.in. po-
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piołów lotnych. Ośrodki naukowe od wielu lat zajmują się problemem zagospo-

darowania UPS, m.in. w produkcji cementu i technologii betonu. Wykorzystanie 
ich na przemysłową skalę pozwoli na zmniejszenie ilości składowanych popio-

łów i ograniczenie kosztów produkcji cementu lub betonu z udziałem popiołu 
lotnego. 

Popioły lotne z fluidalnego spalania węgla nie spełniają wymogów stawianych 
popiołom będącym dodatkiem do cementu i betonu. Wynika to z technologii 
spalania w niższej temperaturze (850–950°C) w stosunku do spalania konwen-

cjonalnego (1400–1500°C), z której otrzymuje się popiół o dużej powierzchni 
właściwej ziaren i nieregularnym ich kształcie. Między innymi te cechy wpły-

wają istotnie na właściwości mieszanki betonowej i betonu z udziałem tego ro-

dzaju popiołu. Wysoka zawartość tlenku wapnia w popiele powoduje znaczący 
wzrost temperatury podczas reakcji hydratacji kompozytów zawierających po-

piół. Tlenek wapnia jest także jednym z substratów reakcji, w której powstaje 
ettringit, mogący przyczyniać się do pęcznienia i destrukcji zapraw.

Granulowany żużel wielkopiecowy jest składnikiem cementu hutniczego, stoso-

wanego w produkcji betonu do realizacji konstrukcji masywnych, a także ele-

mentów narażonych na oddziaływania korozyjne. Niskie ciepło hydratacji wy-

dzielane w czasie wiązania cementu hutniczego pozwala na ograniczenie ryzyka 
powstania destrukcyjnych naprężeń wewnętrznych w masywach betonowych.

Zagadnienie mrozoodporności betonu z dodatkiem popiołów lotnych jest nie-

zwykle ważne z punktu widzenia trwałości wykonywanych elementów. Jest ono 
przedmiotem badań naukowych prowadzonych w wielu ośrodkach w Polsce, 
m.in. [1–3]. Wpływ dodatku popiołów lotnych do betonu oraz innych właściwo-

ści mieszanki i betonu (stopień napowietrzenia, rozkład i wielkość porów) mają 
niebagatelne znaczenie dla jego odporności na oddziaływania mrozowe. 

W artykule przedstawiono badania mrozoodporności zapraw budowlanych wy-

konanych ze spoiwa w postaci mieszanki drobnomielonego granulowanego żuż-

la wielkopiecowego i popiołu lotnego z fluidalnego spalania węgla brunatnego 
w pięciu proporcjach dozowania składników spoiwa, które ze względu na za-

wartość żużla wielkopiecowego może być wykorzystane jako spoiwo do betonu 
masywnego. 

Do wykonania zapraw wykorzystano spoiwo żużlowo-popiołowe powstałe z wy-

mieszania drobnomielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu 
z fluidalnego spalania węgla brunatnego, aktywowanego mechanicznie (Flubet®). 
Skład chemiczny popiołu lotnego i żużla wykorzystanych do wykonania zapraw 
w celu sprawdzenia stopnia mrozoodporności przedstawiono w tabeli 1.
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      T a b e l a  1
Skład chemiczny popiołu lotnego i żużla  
wykorzystanych do wykonania zapraw

Składnik [%] Żużel Popiół lotny
SiO

2
36,27 34,87

Al
2
O

3
9,15 23,09

CaO 45,15 21,10
CaO

wolne
0,80 7,00

Fe
2
O

3
1,55 4,82

SO
3

0,67 5,66
MgO 5,86 1,69
Na

2
O 0,01 0,02

K
2
O 0,05 0,01

P
2
O

5
0,69 3,81

Cl- 0,11 0,04
Strata prażenia 0,00 3,15

         Ź r ó d ł o: Tab. 1–4 – opracowanie własne.

Powierzchnia właściwa żużla badana metodą Blaine’a wynosi 3150 cm2/g, a po-

piołu lotnego – 4700 cm2/g. Rozkład uziarnienia żużla i popiołu lotnego użytych 
do wykonania zapraw przedstawiono na rycinie 1.
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            Ź r ó d ł o: Ryc. 1–7, 9–10 – opracowanie własne.

Ryc. 1. Rozkład uziarnienia żużla i popiołu wykorzystanych do wykonania zapraw

Żużel wielkopiecowy jest materiałem o utajonych właściwościach hydraulicz-

nych – zmieszany z wodą i odpowiednio chemicznie aktywowany podlega proce-

sowi hydratacji. Popiół lotny ze spalania fluidalnego węgla brunatnego aktywu-

je reakcję wiązania żużla. Posiada on właściwości pucolanowe i hydrauliczne, 
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jest składnikiem bardziej aktywnym niż żużel i odpowiada głównie za wczesny 

okres hydratacji – im więcej popiołu w składzie, tym szybciej zachodzą procesy 

hydratacji [4]. Wraz ze wzrostem ilości popiołu lotnego w recepturze zaprawy 

wzrasta ilość CaO, Ca(OH)
2
 i CaSO

4
, które powodują wzbudzenie właściwości 

wiążących żużla [5–7]. W wyniku zachodzącej hydratacji formowane są pro-

dukty kształtujące mikrostrukturę zapraw i przeobrażające się z formy ciekłej 

w stałą [4].

W przeprowadzonych badaniach odczynu roztworów wykonanych z 100 ml 

wody destylowanej i 10 g badanego materiału (żużel i popiół lotny) uzyskano 

wyniki pH równe odpowiednio 12,4 i 12,7, co świadczy o tym, że żużel i popiół 

lotny są materiałami o wysokim odczynie zasadowym. Zasadowe środowisko 

sprzyja procesowi aktywacji żużla, wywołuje rozpuszczanie związków glino-

krzemianowych, wskutek czego jony glinu i krzemu przechodzą do roztworu 

i podlegają dalszym reakcjom chemicznym, w których powstają produkty, takie 

jak C-S-H, uwodnione gliniany lub siarczanogliniany [4]. 

Badanie odporności na naprzemienne zamrażanie i odmrażanie przeprowadzono 

na próbkach zapraw budowlanych wykonanych ze spoiwa żużlowo-popiołowe-

go, wody wodociągowej o temperaturze 20±1°C oraz piasku normowego CEN 

zgodnie z normą PN-EN 196-1 [8], jak dla receptury zaprawy normowej (450 g 

spoiwa, 225 g wody, 1350 g piasku normowego, w/s = 0,5). Próbki wykona-

no w formie beleczek o wymiarach 40 x 40 x 160 mm, według zaleceń normy 

PN-EN 196-1 [8], tzn. odważono wodę, którą wlano do pojemnika, a następnie 

dodano spoiwo (proporcje składników spoiwa – żużel i popiół lotny – podano 

w tabeli 1) i niezwłocznie uruchomiono mieszarkę na 30 s. Po upływie tego cza-

su rozpoczęło się automatyczne dozowanie piasku normowego (przez 30 s), po 

którym mieszarka przełączyła się na wysokie obroty i pracowała kolejne 30 s. 

Po tym czasie mieszarka wyłączyła się na 90 s, podczas których skrobakiem 

zdjęto ze ścianek naczynia zaprawę i przeniesiono na środek misy oraz dodano 

domieszkę upłynniającą (receptury nr 1, 2 i 3: w ilości 0,5% masy spoiwa, re-

ceptury nr 4 i 5: w ilości 1,0% masy spoiwa) w celu zapewnienia właściwego 

zagęszczenia zaprawy. Następnie włączono mieszarkę na wysokich obrotach na 

60 s. Bezpośrednio po przygotowaniu zaprawy ułożono i wyrównano pierwszą 

z dwóch warstw w formie umieszczonej na wstrząsarce, którą poddano zagęsz-

czaniu 60-oma wstrząsami. Następnie dołożono i wyrównano drugą warstwę 

zaprawy i ponownie poddano 60-u wstrząsom na wstrząsarce. Po zagęszczeniu 

usunięto nadmiar zaprawy, umieszczono formę w pomieszczeniu o stałej tempe-

raturze powietrza 20±1°C oraz wilgotności względnej min. 90% i przykryto ją 

folią w celu zabezpieczenia zaprawy przed nadmierną utratą wilgoci. 
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T a b e l a  2
Zawartość procentowa poszczególnych składników spoiwa (żużla i popiołu) dla próbek 1–5

Składnik
Numer receptury

1 2 3 4 5
Mielony granulowany żużel wielkopiecowy 70 60 50 40 30
Popiół lotny ze spalania fluidalnego węgla 

brunatnego
30 40 50 60 70

Próbki po stwardnieniu (po 24 h od wykonania zarobów) rozformowano i prze-

chowywano w wodzie o temperaturze 20±1°C. W celu zapewnienia powtarzal-

ności wyników badania mrozoodporności wykonano po 3 próbki z każdej recep-

tury oraz po 3 próbki referencyjne, które podczas wykonywania badania były 

przechowywane w wodzie. Badania mrozoodporności zrealizowano na próbkach 

zapraw po 90 dniach dojrzewania. W tym celu próbki po wyjęciu z wody osu-

szono ręcznikiem i zważono, a następnie umieszczono w komorze do badania 

mrozoodporności, układając je na ruszcie, aby zapewnić swobodny dostęp wody 

i powietrza do każdego boku próbki podczas procesu zamrażania i odmrażania. 

Jeden cykl zamrażania i odmrażania trwał 8 h – zamrażanie próbek nasyconych 

wodą w powietrzu o temperaturze -20±1ºC przez 4 h, a następnie odmraża-

nie próbek w wodzie o temperaturze +20±1ºC przez kolejne 4 h. Po ustalo-

nej liczbie cykli próbki wyjmowano z komory, wycierano ręcznikiem, ważono 

i w zależności od zaawansowania destrukcji (ubytku masy próbki) wkładano 

ponownie do komory lub wykonywano ba-

dania wytrzymałościowe.

Wyniki badania wilgotności próbek zaprawy 

po 90 dniach dojrzewania w wodzie przed-

stawiono w tabeli 3. W celu wykonania 

badania po trzy próbki z każdej receptury 

wyjęto z wody, usunięto z ich powierzchni 

wodę ręcznikiem papierowym i zważono. 

Po zważeniu próbki umieszczono w suszarce 

w temperaturze 40±2°C i suszono do uzy-

skania stałej masy (zmiana masy w dwóch 

kolejnych odczytach jest mniejsza niż 0,2% 

masy początkowej próbki).

Wilgotność próbek zapraw wynosi od 7,70 

do 8,70% masy próbek. Najniższą wilgot-

nością cechuje się próbka nr 4, natomiast 

T a b e l a  3

Wilgotność próbek zapraw 1–5  
po 90 dniach dojrzewania w wodzie

Próbka
Wilgotność

[%]

Wilgotność 

średnia [%]

1/1 8,7

8,701/2 8,8

1/3 8,6

2/1 8,5

8,432/2 8,4

2/3 8,4

3/1 8,2

8,203/2 8,1

3/3 8,3

4/1 7,8

7,704/2 7,7

4/3 7,6

5/1 8,3

8,435/2 8,4

5/3 8,6
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najwyższą – próbka nr 1. W miarę wzrostu ilości popiołu lotnego w spoiwie 
obserwuje się spadek wilgotności zapraw, co może wiązać się z mniejszą ilością 
porów powietrznych w zaprawie. Jednak ten trend nie ma potwierdzenia w przy-

padku próbki nr 5, której wilgotność jest taka sama jak próbki nr 2. 

Badanie odporności próbek zapraw w stanie nasycenia wodą na naprzemienne 
zamrażanie i odmrażanie wykonano w komorze klimatycznej Toropol. W trak-

cie badania mrozoodporności zapraw dokonywano pomiaru masy próbek, a wy-

niki przedstawiono na rycinie 2.

zm
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%
]

liczba cykli zamrażania/odmrażania

Zmiana masy próbek [%]
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Ryc. 2. Zmiana masy próbek zapraw wg receptur 1–5 oznaczona  
w trakcie naprzemiennego zamrażania i odmrażania w komorze klimatycznej

Przed rozpoczęciem badania mrozoodporności założono, że próbki będą przeby-

wały przez 150 cykli zamrażania/odmrażania w komorze klimatycznej. Dlatego 
też próbki receptury 1 zostały wyjęte z komory po wymienionej liczbie cykli 
i poddane badaniu wytrzymałości. W przypadku próbek pozostałych receptur 
(2–5) stwierdzono podczas badania znaczące spadki masy próbek (powyżej 5%). 
W związku z tym przyjęto jako kryterium mrozoodporności spadek masy próbek 
do ok. 15%. Po osiągnięciu tej granicy próbki wyjęto z komory klimatycznej, 
zważono oraz poddano je, wraz z próbkami referencyjnymi tej samej receptury, 
badaniu wytrzymałości.

Analizując zmianę masy próbek w trakcie prowadzenia obserwacji, można za-

uważyć przyrost masy około pięćdziesiątego cyklu zamrażania/odmrażania dla 
receptur 1–3:
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– próbka nr 1 o średnio 0,26% w stosunku do masy próbek przed badaniem,

– próbka nr 2 o średnio 2,22% w stosunku do masy próbek przed badaniem,

– próbka nr 3 o średnio 3,53% w stosunku do masy próbek przed badaniem.

Próbki nr 4 i 5 nie wykazały przyrostu masy w czasie badania mrozoodporności. 
Przyrost masy powyżej 1% w stosunku do masy próbki przed badaniem może 
świadczyć o pojawieniu się mikrospękań mrozowych, które zwiększają porowa-

tość próbek i powodują wnikanie wody do spoiwa. Przyczyną może być także 
powstawanie w procesie hydratacji wtórnego ettringitu, który, zwiększając swo-

ją objętość w matrycy spoiwowej, powoduje powstawanie mikrospękań. To zja-

wisko zaobserwowano w próbkach zaczynów żużlowo-popiołowych badanych 
po 90 dniach hydratacji i opisanych w pracy [9]. 

W przypadku próbek zapraw, których masa nie wzrosła podczas naprzemien-

nego zamrażania/odmrażania można stwierdzić, że charakteryzują się prawdo-

podobnie bardziej szczelną strukturą matrycy spoiwowej. Potwierdzeniem tego 
mogą być wyniki badania absorpcji kapilarnej próbek zapraw według receptur 
1–5 po 90 dniach dojrzewania przedstawione w artykule [10].

Spadek masy próbek zapraw żużlowo-popiołowych według receptur 1–5 w cza-

sie naprzemiennego zamrażania i odmrażania, w stosunku do masy próbek przed 
badaniem wynosi odpowiednio:

– próbka nr 1 o średnio 5,38% po 150 cyklach zamrażania/odmrażania,

– próbka nr 2 o średnio 12,70% po 100 cyklach zamrażania/odmrażania,

– próbka nr 3 o średnio 14,80% po 90 cyklach zamrażania/odmrażania,

– próbka nr 4 o średnio 15,16% po 31 cyklach zamrażania/odmrażania,

– próbka nr 5 o średnio 15,58% po 20 cyklach zamrażania/odmrażania.

Analizując uzyskane wyniki można zauważyć spadek mrozoodporności wraz ze 
wzrostem ilości popiołu lotnego w składzie zaprawy, co objawia się spadkiem 
masy próbek zapraw. Najwyższą odpornością na zamrażanie i odmrażanie za-

praw nasyconych wodą (pod kątem spadku masy) wykazuje się próbka nr 1 
z 30% popiołu lotnego i 70% żużla wielkopiecowego w składzie spoiwa, zaś 
najniższą – próbka nr 5 z 70% popiołu lotnego i 30% żużla wielkopiecowego. 
Można zauważyć, że w miarę wzrostu ilości popiołu lotnego masa próbek za-

praw spada o ok. 15% po coraz mniejszej liczbie cykli zamrażania/odmraża-

nia. Oznacza to, że składnikiem wrażliwym na destrukcyjne działanie mrozu na 
próbki zaprawy jest popiół lotny z fluidalnego spalania węgla brunatnego. 
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poprzeczne pęknięcie

Ryc. 3. Próbki zaprawy  
wg receptury 1 

(70% żużla i 30% popiołu)  

po 150 cyklach  

zamrażania/odmrażania

Ryc. 4. Próbki zaprawy  

wg receptury 2 

(40% żużla i 60% popiołu)  

po 100 cyklach  

zamrażania/odmrażania

Ryc. 5. Próbki zaprawy  

wg receptury 3 

(50% żużla i 50% popiołu)  

po 90 cyklach  

zamrażania/odmrażania
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Podczas obserwacji próbek po przeprowadzonym badaniu naprzemienne-

go zamrażania i odmrażania (ryc. 3–7) można zauważyć degradację warstwy 

powierzchniowej, która osypała się w trakcie przebiegu badania. Najbardziej 

zdegradowane są próbki zaprawy wykonane z 30% żużla i 70% popiołu lot-

nego (receptura 5), w których odpadła warstwa powierzchniowa zaczynu na 

każdym z boków próbki, odsłaniając kruszywo drobne, zaś najmniej – próbki 

z zawartością 70% żużla i 30% popiołu lotnego (receptura 1), w których można 

zauważyć zdegradowane krawędzie i naroża próbek, a na powierzchni boków 

próbek zachowaną warstwę zaczynu. Jedna z próbek, wykonanych według re-

ceptury 2, podczas wyjmowania z komory klimatycznej w celu zważenia, uległa 

przełamaniu. Na kolejnej próbce widoczne jest poprzeczne pęknięcie w środku 

długości próbki (ryc. 4). Próbki zapraw wykonane według pozostałych receptur 

nie wykazały widocznych spękań lub ubytku większych fragmentów materiału  

(np. oderwanych brzegów próbek). 

Ryc. 6. Próbki zaprawy  

wg receptury 4  

(40% żużla i 60% popiołu)  

po 31 cyklach  

zamrażania/odmrażania

Ryc. 7. Próbki zaprawy  

wg receptury 5 

(30% żużla i 70% popiołu)  

po 20 cyklach  

zamrażania/odmrażania
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Wyniki badań właściwości mechanicznych (wytrzymałości na zginanie i ściska-

nie) poszczególnych zapraw pokazano na rycinach 8–10. Wytrzymałość me-

chaniczna próbek była badana po różnej liczbie cykli zamrażania/odmrażania, 

gdyż jako kryterium badania mrozoodporności przyjęto ubytek masy próbek. 

Celem badania było pokazanie wpływu oddziaływania zamrażania/odmrażania 

na wytrzymałość zapraw. Wyniki badania wytrzymałości mechanicznej próbek 

zapraw wykonanych według receptur 1–5 po 28 i 90 dniach dojrzewania (nie 

poddanych badaniu mrozoodporności) pokazano na rycinie 8 [10]. 
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Ryc. 8. Wytrzymałość na ściskanie i zginanie zapraw  

w dwóch terminach dojrzewania (po 28 i 90 dniach) [10]

Analizując wykres na rycinie 8 można zaobserwować, że wzrost dozowania 

ilości popiołu lotnego w recepturze powoduje obniżenie wytrzymałości na ści-

skanie próbek po 90 dniach dojrzewania w stosunku do wytrzymałości po 28 

dniach dojrzewania w przypadku receptur nr 4 i 5 (zawierających odpowiednio 

60 i 70% popiołu lotnego w spoiwie). W przypadku wytrzymałości na zginanie 

obserwuje się jej spadek w czasie dojrzewania w przypadku wszystkich receptur 

z wyjątkiem receptury nr 1 (o najniższej ilości popiołu lotnego w spoiwie – 

30%). 
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Ryc. 9. Wytrzymałość na zginanie zapraw po badaniu mrozoodporności  

oraz próbek referencyjnych w zależności od proporcji popiołu lotnego  

i żużla w spoiwie
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Ryc. 10. Wytrzymałość na ściskanie zapraw po badaniu mrozoodporności  

oraz próbek referencyjnych w zależności od proporcji popiołu lotnego  

i żużla w spoiwie

Względny spadek wytrzymałości na zginanie i ściskanie próbek zapraw o recep-

turach nr 1–5 przedstawiono w tabeli 4.
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T a b e l a  4
Spadek wytrzymałości na zginanie i ściskanie próbek zapraw żużlowo-popiołowych  

wg receptur 1–5

Próbka Liczba cykli 
Spadek wytrzymałości  
na zginanie (f

m
) [%]

Spadek wytrzymałości  
na ściskanie (f

c
) [%]

1 150 63,6 36,1

2 100 98,3 92,6

3  90 98,4 92,8

4  30 78,2 71,2

5  20 79,0 69,4

 

Analizując wyniki wytrzymałości na zginanie i ściskanie próbek zapraw po ba-

daniu mrozoodporności (ryc. 9 i 10) można zauważyć, że w miarę wzrostu ilości 

popiołu lotnego w składzie zaprawy następuje obniżenie wytrzymałości mecha-

nicznej zapraw. Uwagę zwraca niska wytrzymałość próbek receptur 2 i 3, dla 

których odnotowano jednocześnie spadek masy nieprzekraczający 15% (o odpo-

wiednio 12,7 i 14,8%). Podczas wykonywania pomiarów masy próbek recep-

tury 2 zaobserwowano zniszczenia dwóch spośród trzech próbek w postaci rysy 

i pęknięcia (ryc. 4, próbka górna i dolna odpowiednio). Podobnych uszkodzeń 

nie zauważono w próbkach zaprawy wykonanej według receptury 3. Względny 

spadek wytrzymałości na zginanie (tab. 4) – wyższy niż spadek wytrzymałości 

na ściskanie – wskazuje na kruchość zapraw poddanych badaniu mrozoodpor-

ności. Wyniki badania wytrzymałości próbek referencyjnych potwierdzają trend 

zaobserwowany dla próbek zapraw po 28 i 90 dniach dojrzewania (ryc. 8): naj-

wyższą wytrzymałością charakteryzuje się próbka receptury nr 3, która zawiera 

po 50% popiołu lotnego i żużla wielkopiecowego. 

W artykule podjęto zagadnienie mrozoodporności zapraw wykonanych według 

receptury dla zaprawy normowej ze spoiwem w postaci drobnomielonego gra-

nulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego z fluidalnego spalania wę-

gla brunatnego. Otrzymane wyniki badania zmiany masy i wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie próbek po określonej liczbie cykli zamrażania i odmrażania 

pozwalają sformułować wniosek, że wraz ze wzrostem ilości popiołu lotnego 

w składzie spoiwa (powyżej 30%) odporność próbek nasyconych wodą na dzia-

łanie wyżej wymienionych warunków maleje, następuje spadek masy i wytrzy-

małości mechanicznej próbek. Należy stwierdzić, że badane próbki zapraw nie 

zachowały mrozoodporności przy założonej liczbie cykli, gdyż spadek masy 

przekroczył 5%, wytrzymałości – 20%, a próbki wykazywały złuszczenia i rysy 

na powierzchni. Przyczynę tego stanu rzeczy można upatrywać w nieodpowied-

nim napowietrzeniu zapraw oraz spękaniu mikrostruktury próbek zaczynów 
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żużlowo-popiołowych pojawiającym się wraz ze wzrostem ilości popiołu w spo-

iwie, które zaobserwowano na próbkach dojrzewających 90 dni i przedstawiono 

w pracy [9]. Może to sprzyjać szybkiej degradacji próbek zapraw z dużą ilością 

popiołu lotnego, w których po nasyceniu wodą i poddaniu cyklicznym oddziały-

waniom mrozowym dochodzi do przyspieszenia procesu destrukcji i znaczącego 

obniżenia wytrzymałości mechanicznej próbek. Wyniki badań wskazują na moż-

liwość zastosowania badanych zapraw w elementach wewnętrznych konstrukcji, 

nienarażonych na oddziaływania mrozowe*. 
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The article presents the results of investigation of freeze/thaw resistance 
of fly ash-slag pastes composed of ground granulated blast furnace slag 
and fly ash from fluidized bed combustion of brown coal. Characteristics of 
binder components were presented. The binder components were mixed 
accordingly to five different proportions and then added to the other mor-
tars components (water and sand). After 90 days of samples curing in wa-
ter of temperature equal +20±1°C one sample lot was investigated towards 
moisture content, second sample lot was subjected to freeze/thaw tests, 
and third sample lot – reference samples – was kept in water. After a set 
number of freezing and thawing cycles the samples were weighed and sub-
jected to flexural and compressive strength tests. The obtained results were 
compared to the strength results of reference samples. Moisture of samples 
reached form 7,7 to 8,7%. The lowest mass loss was recorded for samples 
containing 30% of fly ash and 70% of slag in binder mass, and the highest for 
samples with 70% of fly ash and 30% of slag in binder mass. The obtained 
investigation results show that the higher the amount of fly ash in binder the 
lower resistance to freeze/thaw tests in state of full water saturation.


