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Wprowadzenie
Zawartość części palnych w popiele lotnym krze-
mionkowym, dodatku pucolanowym do cementu i 
aktywnym dodatku typu II do betonu, ma, jak pod-
kreśla obszerna literatura przedmiotu, istotny wpływ 
na właściwości cementu oraz cechy użytkowe beto-
nu, kształtujące trwałość konstrukcji betonowych. 
Problem nadmiernej zawartości węgla w popiołach 
nabiera znaczenia w świetle nowych zapisów norm 
określających wymagania dla popiołu lotnego krze-
mionkowego jako składnika cementu i betonu.
Norma PN-EN 450-1 [1] określająca wymagania 
dotyczące właściwości popiołu lotnego krzemion-
kowego stosowanego jako dodatek typu II przy pro-
dukcji betonu wymienia kategorie A, B i C popiołu, 
w których zawartość części palnych może wynosić 
odpowiednio do 5%, 7% i 9%. Taki zapis normy 
PN-EN 450-1 został wprowadzony do normy ce-
mentowej PN-EN 197-1 [2] w poprawce A3 [3]. 
Do czasu wprowadzenie tej poprawki do produkcji 
cementu można było stosować popioły zawierające 
do 5% węgla za dopuszczeniem do 7%. Po wpro-
wadzeniu poprawki A3 formalnie można do pro-
dukcji cementu stosować popioły lotne zawierające 
nawet do 9% węgla. 
Nowe wymagania w normie cementowej PN-EN 
197-1 [2, 3], dopuszczające zawartość części 
palnych w popiołach do produkcji cementu nawet 
do 9 %, budzą kontrowersje. W opinii odbiorców 
stosowanie do cementów dodatku popiołu o za-
wartości węgla wyraźnie powyżej 5% może prowa-
dzić do niekorzystnych zmian właściwości użytko-
wych cementu wpływających na trwałość betonu 
w konstrukcjach budowlanych. Odpowiednio bar-
dzo duża skala produkcji cementów popiołowych 
w kraju realizowana jest wyłącznie z wykorzysta-
niem popiołów lotnych krzemionkowych V zawie-
rających do 5% części palnych.
Formalne możliwości stosowania do produkcji 
cementów popiołów o wyższej zawartości węgla, 
co niewątpliwie poszerza bazę pozyskiwania tego 
materiału, powinny być jednakże uzasadnione 
pozytywnymi wynikami badań cech użytkowych 
cementów z takim dodatkiem. W artykule przed-
stawiono badania właściwości cementów port-
landzkich popiołowych CEM II/B-M(V-S) oraz CEM 
II/B-V, zawierających dodatek  popiołu lotnego 

krzemionkowego o różnej zawartości części pal-
nych: 1,5; 3,8; 5,5; 6,4 i 9,8%. Zbadano również 
betony wykonane z tych cementów, porównując 
wyniki z cementem wzorcowym CEM I bez do-
datków. Badania ukierunkowano na właściwości 
reologiczne, warunki wiązania, wytrzymałość oraz 
mrozoodporność cementu i/lub betonów. Potwier-
dzono zależność negatywnego oddziaływania du-
żych zawartości części palnych w dodatku popiołu 
do cementu na jego właściwości z uwagi na cechy 
reologiczne i mrozoodporność. Dodatek domieszek 
chemicznych napowietrzających i uplastyczniają-
cych nie poprawia do końca tych zależności.

Cel, zakres i materiały do badań
Celem badań było ustalenie oddziaływania na 
właściwości cementu dodatku krzemionkowego 
popiołu lotnego V zawierającego dużą ilość niespa-
lonego węgla. Zakres badań obejmował następują-
ce oznaczenia:
– badania normowe cementów
– badania właściwości betonów
– badania modelowe właściwości reologicznych 

cementów.
Przedmiotem badań były cementy z dodatkiem 
popiołu lotnego krzemionkowego V o różnej zawar-
tości części palnych zmieniających się od 1,5 do 
9,8%. 
Badania wykonano dla cementów przemysłowych 
i laboratoryjnych zawierających różną ilość popiołu 
lotnego krzemionkowego V. 
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e Wpływ dodatku popiołu lotnego 
krzemionkowego z różną zawartością 
części palnych na właściwości cementu

Nr próbki 
popiołu

Zakład 
pobrania

Strata prażenia* 
[% masy]

Zawartość części 
palnych**  
[% masy]

Skład fazowy 
wg RTG

Części 
nierozpuszczalne* 

[% masy]

1 EL I 1,5 1,5

kwarc, mulit, 
hematyt

80,9

2
EL II

3,9 3,8 78,6

3 6,7 6,4 74,9

4 EL III 10,1 9,8 70,2

5 EL IV 5,6 5,5 76,6

*PN-EN 196-2, **PN-ISO 10694

Tablica 1. Właściwości 
popiołów lotnych do badań
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Badano:
– laboratoryjny cement portlandzki wieloskład-

nikowy popiołowo-żużlowy CEM II/B-M (V-S), 
zawierający dodatek 25% popiołu lotnego krze-
mionkowego V i 10% granulowanego żużla wiel-
kopiecowego S

– przemysłowy cement portlandzki popiołowy 
CEM II/B-V, zawierający 28% popiołu lotnego 
krzemionkowego V

– laboratoryjny cement portlandzki popiołowy 
CEM II/B-V, zawierający 30% popiołu lotnego 
krzemionkowego V.

Cement CEM II/B-M (V-S) produkowano w normo-
wym okresowym młynku kulowym, poprzez wspól-
ny przemiał składników w proporcji: klinkier port-
landzki 65%, popiół lotny V 20%, żużel S 10% i 
reagips 5%. 
Cement przemysłowy CEM II/B-V stanowiły próby 
pobrane w okresie doświadczalnej produkcji ce-
mentów z dużą ilością popiołu krzemionkowego V. 
Cementy zawierały około 28% popiołu krzemion-
kowego V.
Laboratoryjny cement portlandzki popiołowy CEM 
II/B-V uzyskano przez mieszanie cementu przemy-
słowego CEM I 42,5N z dodatkiem 30% popiołu 
lotnego krzemionkowego V.
Do produkcji wymienionych cementów stosowano w 
każdej serii klinkier portlandzki o zbliżonym składzie 
fazowym i zawierający: 58% C3S, 18% C2S, 10% 
C3A i 9% C4AF, 0,75% Na2Oek. Do badań wyko-
rzystano suche popioły lotne krzemionkowe różniące 
się zawartością części palnych, pobrane z czterech 

Rodzaj  
cementu

Rodzaj popiołu 
w cemencie – strata 

prażenia 

Pow.  
właściwa

Czas  
wiązania 
[h min]

H2O LeCh Roz-
pływ

Wytrzymałość. na 
ściskanie [MPa] po 

dniach

[cm2/g] pocz. koniec [mm] [%] [cm] 2 28 90

CEM I bez popiołu 3690 225 325 1 26,0 17,8 28,4 51,7 56,1

Cement
CEM II/B-M (V-S)

laboratoryjny

1,5 3620 335 455 1 25,5 22,0 17,9 47,8 62,3

4,3 3680 335 425 0 27,0 21,5 17,0 49,1 67,7

6,9 3660 355 535 0 28,4 20,9 17,2 48,8 67,8

10,1 3660 405 615 1 30,4 19,4 17,9 44,2 56,8

Cement
CEM II/B-V

przemysłowy

4,3 3900 320 415 0 26,5 20,5 17,8 45,6 63,6

6,9 3850 355 455 0 28,5 19,5 16,1 46,1 59,8

Rodzaj cementu
Rodzaj popiołu 
strata prażenia

[% masy]

Konsystencja zaprawy po upływie minut

0 20 40 60

rozpływ zaprawy [cm]

CEM I bez popiołu
19,1
100%

18,0
94%

17,1
89,5%

16,6
87%

Cement wieloskładniko-
wy CEM II/B-M (V-S)

1,52
22,0

100%*
21,1
96%

20,1
91%

19,2
87%

4,25
21,5

100%*
20,8
96%

19,6
91%

18,0
83%

6,86
20,9

100%*
19,3
92%

17,7
85%

16,5
79%

10,12
19,4

100%*
15,6
80%

14,1
73%

12,9
66%

* 100 % konsystencja zaprawy po zarobieniu

Rodzaj cementu
Rodzaj popiołu  
w cemencie – 

zawartość części palnych

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po dniach

2 7 28 90

CEM I bez dodatku 23,6 38,2 46,4 52,6

CEM II/B-M
(V-S)

3,8 16,4 31,3 40,3 54,1

6,4 15,8 29,9 38,8 51,1

9,8 12,6 26,9 33,7 42,8

CEM I bez dodatku nb 35,5 44,8 51,9

CEM II/B-V
3,8 nb 28,6 37,9 50,6

6,4 nb 27,1 35,8 49,7

Cement

Rodzaj popiołu  
w cemencie – 

zawartość części 
palnych

Domieszka 
napowietrza-

jąca

Zawartość 
powietrza w 
mieszance

Stopień mrozoodporności betonów, F 100

wytrzymałość na ściskanie

Ubytek masy Spadek wy-
trzymałościR1 

niezamrażane
R2 po 100 

cyklach

% MPa % %

CEM II/B-M 
(V-S)

3,8

bez domieszki

2,7 57,7 52,8 0,22 8,49

6,4 2,1 55,9 48,9 0,17 12,50

9,8 2,4 48,6 37,42 0,21 23,00

3,8 0,3 %* 6,2 48,9 46,8 0,49 2,10

6,4 0,3 %* 5,3 50,5 46,0 0,32 5,70

9,8 0,3 %* 4,7 37,3 32,4 0,86 13,2

CEM I -

bez domieszki

1,8 58,5 56,5 0 2,57

CEM II/B-V

3,8 1,7 54,7 50,8 0 7,62

6,4 1,7 50,1 41,0 0 18,2

6,4 0,3 %* 5,2 46,4 45,1 0,2 2,8

* % w stosunku do masy cementu

Tablica 2. Właściwości 
normowe cementów

Tablica 3. Wpływ zawartości węgla w popiele na konsystencję zapraw cementowych

Tablica 4. Wytrzymałość betonu

Tablica 5. Mrozoodporność 
betonu
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różnych elektrowni z procesu spalania węgla kamien-
nego w kotłach pyłowych. Właściwości popiołów za-
stosowanych do badań podano w tablicy 1.

Wyniki badań
Właściwości cementów
Wyniki oznaczeń wodożądności, czasu wiązania, 
stałości objętości, konsystencji oraz wytrzymałości 
cementów laboratoryjnych i przemysłowych zawie-
rających różne ilości popiołu lotnego krzemionko-
wego V o zmiennej zawartości części palnych ze-
stawiono w tablicy 2. Badania wykonano zgodnie 
z normą PN-EN 196-2. Wpływ jakości popiołu na 
konsystencję zapraw normowych (urabialność) ba-
dano wg PN-EN 1015-3. Oznaczenia przy użyciu 
stolika potrząsalnego obejmowały zmiany konsy-
stencji zaprawy do jednej godziny od zarobienia. 
Wyniki takich pomiarów zestawiono w tablicy 3.

Właściwości betonu
Porównano właściwości betonów zaprojektowa-
nych i wykonanych z cementów laboratoryjnych 
CEM II/B-M (V-S), zawierających 20% popiołu lot-
nego krzemionkowego V o wartości części palnych 
3,8, 6,4 i 9,8% oraz cementu przemysłowego 

CEM II/B-V zawierającego 28% popiołu V o za-
wartości węgla 3,8 i 6,4%. Dla porównania zba-
dano beton z cementu CEM I. Badano mieszankę 
betonową o udziale składników na m3 mieszanki: 
cement 320 kg, piasek 641 kg, kruszywo żwiro-
we 2-8 mm 592 kg, kruszywo żwirowe 8-16 mm, 
648 kg, W-C 0,55 (176 l), domieszka napowie-
trzająca 0,3% w stosunku do cementu, dodatek 
plastyfikatora LSNa 0,8%. 
Zbadano wytrzymałość i mrozoodporność betonów 
zgodnie z PN-88/B-06250 „Beton zwykły.” dla 
100 cykli zamrażania i odmrażania (F 100). Wyni-
ki zestawiono w tablicach 4-5. 

Badania modelowe właściwości 
reologicznych cementów
Pomiary reologiczne przeprowadzono za pomocą 
wiskozymetru rotacyjnego o cylindrach współosio-
wych o nazwie fabrycznej RotoVisco1, w tempe-
raturze 20 ± 1°C. Badania zrealizowano na za-
czynach cementowych dla rosnących i malejących 
szybkości ścinania w zakresie od 0 do 150 [1/s]. 
Wartość lepkości i granicy płynięcia wyznaczano 
przyjmując model Binghama. Krzywe płynięcia 
zdejmowano po 10, 20, 30, 60, 90, 120 minu-
tach od chwili zmieszania cementu z wodą. Bada-
nia reologiczne wykonano dla zaczynów cemento-
wych sporządzonych z cementu wzorcowego CEM 
I oraz z cementu CEM II/B-V z dodatkiem popiołu 
w ilości 30% masy cementu. Badania zrealizowa-
no dla zaczynów bez i z udziałem superplastyfika-
tora (LSMg). Wyniki pomiarów zestawiono na ry-
sunkach 1–2, podając zmiany lepkości plastycznej 
i granicy płynięcia w czasie.

Dyskusja nad wynikami – podsumowanie
Podstawowym celem przeprowadzonych badań 
było określenie wpływu zawartości części palnych 
w popiele lotnym krzemionkowym V na właściwo-
ści cementów z tym dodatkiem.
Przeprowadzone badania potwierdziły niekorzystny 
wpływ na właściwości cementów dodatku popiołu 
lotnego krzemionkowego o dużej zawartości części 
palnych. Zależności w tym zakresie wyznaczono na 
podstawie badań cementów laboratoryjnych i prze-
mysłowych z dodatkiem popiołów zawierających 
od 1,5 do 9,8% części palnych. Zebrane wyniki 
wskazują, że zawartość części palnych w popiele 
wpływa istotnie na podstawowe właściwości użyt-
kowe cementów, takich jak: cechy reologiczne, czas 
wiązania, wytrzymałość, mrozoodporność, oddzia-
ływanie z domieszkami. W każdym przypadku duża 
zawartość niespalonego węgla w popiele ujemnie 
wpływa na wymienione właściwości. Jak zmieniają 
się te właściwości przy stosowaniu popiołów za-
wierających do 5% części palnych i przy wzroście 
zawartości węgla do 10%? Taką dyskusję należy 
przeprowadzić, mając na uwadze w świetle zapisów 
normy cementowej – PN-EN 197-1 Zmiana A3 [3] 
– możliwość stosowania do produkcji cementów po-
piołów zawierających do 9% niespalonego węgla.
Duża zawartość węgla w popiele podwyższa wodo-
żądność cementu. Popiół zawierający 9,8% węgla 
zwiększa wodożądność cementu o 4% w stosunku 
do popiołu zawierającego 1,5-3,9% części palnych 
(tablica 2). Odpowiednio obserwuje się wyraźne 
pogorszenie cech reologicznych cementu. Lepkość 

Rys. 1. Zmiany lepkości 
plastycznej i granicy 
płynięcia po 10, 20, 30, 
60, 90 i 120 minutach 
dla zaczynów wykonanych 
bez dodatku superpla-
styfikatora. W/C zaczynu 
0,45; zaczyn Z01 – cement 
wzorcowy CEM I; zaczyny 
z P1, P2, P3,  cementy 
zawierające odpowiednio 
9,8%, 5,5%, 1,5% części 
palnych w cemencie
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i granica płynięcia zaczynu cementowego z popio-
łem zawierającym 9,8% węgla są zdecydowanie 
wyższe od cementu wzorcowego CEM I bez do-
datku. Popioły o niskiej zawartości węgla obniża-
ją natomiast wyraźnie lepkość i granicę płynięcia 
zaczynu (rys. 1) do wartości niższych od wyzna-
czonych dla cementu CEM I. Takie wyniki potwier-
dzają korzystny wpływ na właściwości reologiczne 
dobrej jakości popiołów lotnych krzemionkowych V 
o niskiej zawartości węgla. 
Dane zestawione w tablicy 3 i na rys. 2 potwier-
dzają słabsze oddziaływanie domieszek uplastycz-
niających na cement zawierający popiół z dużą 
ilością węgla. Wpływ taki zaznacza się gorszymi 
parametrami zaczynu i zapraw cementowych w za-
kresie lepkości plastycznej (rys. 2) oraz utraty pla-
styczności zaprawy w czasie (tablica 3). Urabial-
ność cementu z dodatkiem popiołu o zawartości 
9,8% części palnych, mierzona zmianami konsy-
stencji zaprawy w czasie, obniża się gwałtownie.
Negatywny wpływ dodatku popiołu lotnego o dużej 
zawartości węgla na właściwości cementu potwier-
dzają badania cech fizycznych: warunków wiąza-
nia, wytrzymałości oraz mrozoodporności. Według 
danych zestawionych w tablicy 2 czas wiązania ce-
mentu z popiołem o dużej zawartości węgla ulega 
nadmiernemu wydłużeniu. Wytrzymałość cemen-
tów z popiołem o wzrastającej ilości węgla wyraź-
nie spada. Dotyczy to szczególnie wytrzymałości 
po długim okresie twardnienia. Taka zależność jest 
niewątpliwie związana z gorszą aktywnością pu-
colanową popiołów z dużą ilością części palnych. 
Z danych zamieszczonych w tablicy 1 wynika, że 
zawartość fazy szklistej mierzona ilością części 
nierozpuszczalnych NR w popiele zawierających 
9,8% węgla gwałtownie spada.
Zestawione w tablicy 5 wyniki badań potwierdzają 
negatywny wpływ popiołów lotnych o dużej zawar-
tości węgla na mrozoodporność betonu. Przy wzro-
ście zawartości węgla w popiele od 3,8 do 9,8% 
spadek wytrzymałości betonów F 100 wynosił od-
powiednio 8 i 23%. Domieszka napowietrzająca 
do betonu obniża podane wartości spadku wytrzy-
małości, szczególnie efektywnie w przypadku ce-
mentu z niską zawartością węgla. Efekt działania 
domieszki z cementem zawierającym popiół z dużą 

ilością, 9,8%, części palnych jest wyraźnie obniżo-
ny (tablica 5).
Taki efekt potwierdza słabsze oddziaływanie do-
mieszki chemicznej w obecności popiołów z dużą 
ilością niespalonego węgla.
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Rys. 2. Zmiany lepkości 
plastycznej po 10, 20, 30, 
60, 90 i 120 minutach  
dla zaczynów wykonanych 
z dodatkiem superplastyfi-
katora. W/C 0,35; Zaczyn 
Z01 – Cement wzorcowy 
CEM I. Zaczyny P1, P2, P3 
z cementów zawierających 
odpowiednio 9,8%, 5,5%  
i 1,5% części palnych  
w cemencie
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