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Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę wpływu dodatku popiołu lotnego na szczelność oraz 
wytrzymałość betonu wykonanego na bazie cementu hutniczego CEM IIIA 32,5 N. Analiza powstała 
na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla trzech rodzajów mieszanek betonowych. Pod-
stawowa receptura betonu nie zawierała dodatku popiołu lotnego, natomiast w dwóch pozostałych 
recepturach uwzględniono dodatek popiołu lotnego w ilości wynoszącej odpowiednio 25% i 33% 
masy właściwej cementu. Badania laboratoryjne próbek betonowych przeprowadzono w zakresie 
wodoszczelności oraz głębokości wnikania wody w beton, wytrzymałości betonu na ściskanie oraz 
wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu. 
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1. Wstęp

Popiół lotny jest produktem ubocznym procesu spalania pyłu węglowego w elek-
trowniach i elektrociepłowniach. Zastosowanie popiołu lotnego jako dodatku do 
cementu i mieszanek betonowych pozwala na zagospodarowanie odpadu, redukuje 
koszty wytwarzania materiałów budowlanych, a jednocześnie ma pozytywny wpływ 
na wybrane własności fizyczne betonu. Badania doświadczalne przeprowadzone dla 
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mieszanek betonowych wskazują poprawę właściwości użytkowych, technologicz-
nych oraz własności wpływających na trwałość betonu po zastosowaniu domieszek 
z popiołu lotnego. Pozytywny wpływ dodatku w postaci popiołu lotnego do cementu 
i mieszanek betonowych na trwałość betonu zauważa Giergiczny w publikacji [4], 
zwracając przy tym uwagę na istotny wpływ właściwości i jakości samego popiołu. 
Dodatek popiołu lotnego wpływa na poprawę odporności betonu na wnikanie 
chlorków [7, 17], powoduje również zmniejszenie kaloryczności mieszanki beto-
nowej, co bezpośrednio wpływa na ograniczenie zjawiska skurczu [1, 6]. Wyniki 
badań doświadczalnych Rutkowskiej i innych [8] wskazują zwiększone upłynnienie 
mieszanki betonowej oraz zredukowaną nasiąkliwość i zwiększoną wodoszczelność 
betonu po zastosowaniu popiołu lotnego w porównaniu z betonem zwykłym. Zasto-
sowanie maksymalnej dopuszczalnej w polskiej normie ilości popiołów lotnych, jak 
dla cementu CEM I, stanowiącej 33% masy cementu, spowodowało zmniejszenie 
wytrzymałości betonu na ściskanie w badaniu po 28 dniach o 20% w stosunku do 
wytrzymałości betonu bez dodatku popiołu [8]. Halbiniak w pracy [5] wykazał spo-
wolnienie tempa wzrostu wytrzymałości betonu z dodatkiem popiołu lotnego, stoso-
wanego jako zamiennik częściowy cementu w ilości 16,5% oraz 33% masy cementu. 
Dla próbek badanych po 2 i 28 dniach obserwowana była zmniejszona wytrzymałość 
betonu na ściskanie z dodatkiem popiołu. Natomiast badania przeprowadzone dla 
próbek betonowych po 56 dniach wykazały zwiększenie wytrzymałości betonu 
z dodatkiem popiołu o 4-5% w stosunku do betonu bez jego dodatku. W pracy [5] 
zbadano również wpływ zastosowania popiołu lotnego jako dodatkowego składnika 
betonu, który nie wpływa na redukcję ilości cementu, a jedynie wymaga korekty 
ilości kruszywa. Tak przygotowany beton wykazał najlepsze własności wytrzyma-
łościowe spośród wszystkich badanych próbek, po dwóch dniach wytrzymałość 
betonu na ściskanie była wyższa o 3% od betonu bez dodatku popiołu, natomiast 
po 56 dniach aż o 13%. 

Prowadzone dotychczas badania wpływu dodatku popiołu lotnego na wła-
ściwości betonu poświęcone były w zasadniczej większości betonom wykonanym 
na bazie cementu CEM I. Badania te były skorelowane z wytycznymi normy [9], 
która dopuszcza stosowanie popiołu lotnego jako dodatku do betonu wykonanego 
na bazie cementu CEM I oraz CEM IIA w ilości nieprzekraczającej odpowiednio 
33% i 25% masy cementu i przy założeniu wartości współczynnika popiołowego 
k = 0,4. W normie [9] nie dopuszczono możliwości uwzględnienia popiołu lotnego 
przy obliczaniu współczynnika w/c+p oraz minimalnej ilości cementu do betonów 
wykonanych na bazie cementów hutniczych, mimo że w wielu krajach europejskich 
(tj. w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Holandii i Słowacji) stosowanie 
takiego połączenia jest normowo dopuszczone [3]. Cement hutniczy CEM IIIA jest 
powszechnie stosowany w konstrukcjach podziemnych, powierzchniowych oraz 
konstrukcjach masywnych, którym stawiane są wymagania zapewnienia szczelności 
betonu, obniżenia ciepła hydratacji mieszanki oraz redukcji skurczu w początkowej 
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fazie dojrzewania betonu. Ponadto, mieszanki betonowe wykonane na bazie cementu 
CEM IIIA cechuje duża odporność na działanie czynników korozyjnych, zwłaszcza 
związanych z korozją siarczanową oraz z korozjami agresji chemicznej opisanej 
w normie [9] jako klasy ekspozycji XA, jak również bardzo dobre tempo wzrostu 
wytrzymałości w długim okresie dojrzewania, dobra urabialność oraz odporność 
na destrukcyjne działanie alkaliów z cementu z kruszywem reaktywnym [2, 5]. 

Wyniki badań wpływu dodatku popiołu lotnego na właściwości betonu CEM III 
42,5 N zaprezentowane zostały w pracy [17] i wskazują na znaczną poprawę szczel-
ności oraz redukcję wnikania jonów chlorkowych w beton po zastosowaniu dodatku 
popiołu lotnego. Z publikacji [17] wynika jednocześnie, że dodanie popiołu lotnego 
powoduje spadek wytrzymałości na ściskanie betonu w początkowej fazie dojrzewania 
betonu, lecz w długim czasie dojrzewania, tj. po ponad 120 dniach, wytrzymałość 
na ściskanie betonu z dodatkiem popiołu lotnego w porównaniu z wytrzymałością 
betonu bez dodatku popiołu jest zaledwie o 10% niższa.

W celu kontynuacji badań poświęconych analizie wpływu dodatku popiołu lot-
nego na właściwości fizyczne i mechaniczne betonu wykonanego na bazie cementu 
hutniczego, w niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych 
dla betonu wykonanego z CEM III 32,5 N z dodatkiem popiołu lotnego w zakresie 
szczelności, wytrzymałości na ściskanie po wydłużonym okresie dojrzewania oraz 
wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu.

2. Przedmiot badań

Badania przeprowadzono dla trzech receptur mieszanek betonowych wykona-
nych przy zastosowaniu cementu CEM IIIA 32,5N LH/HSR/NA. Bazowa mieszanka 
betonowa oznaczona jako MB spełnia wymagania klasy ekspozycji XD3 i zapro-
jektowana została przy założeniu wartości współczynnika w/c = 0,45 bez dodatku 
popiołu lotnego. Następnie skład bazowego betonu został zmodyfikowany poprzez 
zastosowanie dodatku w postaci popiołu lotnego, przy jedoczesnej redukcji ilości 
cementu oraz kruszywa o frakcji piaszczystej i założeniu zachowania niezmienionej 
wartości współczynnika w/c+p = 0,45. Wartość współczynnika w/c+p dla betonów 
z dodatkiem popiołu lotnego ustalono identycznie jak w wytycznych zawartych 
w normie [9] przewidzianych dla cementu CEM I lub CEM II/A przy wartości 
współczynnika k = 0,4. Na podstawie zmodyfikowanej receptury betonu bazowego 
zaprojektowano beton serii MP1 zawierający dodatek popiołu lotnego stanowiący 
25% masy cementu oraz beton serii MP2, w którym zastosowano maksymalną 
dopuszczalną w normie [9] ilość popiołu lotnego, tj. 33% masy cementu (ilość 
dopuszczalna dla cementu CEM I). Składy betonu bazowego MB oraz betonów 
z dodatkiem popiołu lotnego MP1 i MP2 zestawione zostały w tabeli 1.
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Tabela 1
Składy bazowego betonu MB oraz betonów z dodatkiem popiołu lotnego MP1 i MP2

Składnik
Ilość na 1 m3 mieszanki

Seria MB Seria MP1 Seria MP2

Cement CEM IIIA 32,5 [kg] 320 291 283

Popiół lotny [kg] 0 73 93

Kruszywo — frakcja piaskowa ( ≤ 2 mm)  [kg] 740 675 655

Kruszywo — frakcja żwirowa (2-16 mm) [kg] 1150

Woda [dm3] 144 144 144

Domieszki [kg] 3,84 4,37 4,52

Popiół lotny zastosowany jako dodatek do betonu serii MP1 i MP2 spełnia 
wymagania normy [15] i z uwagi na straty prażenia nieprzekraczające 5% masy 
został zakwalifikowany do kategorii A oraz kategorii N ze względu na miałkość, 
przy gęstości równej 2100 kg/m3 (±200 kg/m3). 

Zbadano konsystencję mieszanki betonowej metodą stożka opadowego zgod-
nie z normą [10]. Wyniki badań konsystencji przeprowadzonych dla mieszanki 
betonowej bez dodatku popiołu MB oraz z dodatkiem popiołu lotnego MP1 i MP2 
zostały przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2
Wyniki badania konsystencji i temperatury mieszanek betonowych

Parametr
Mieszanka betonowa [MPa]

Seria MB Seria MP1 Seria MP2

Opad stożka [mm] 150 170 200

Klasa konsystencji S3 S4 S4

Temperatura
mieszanki betonowej [°C] 18 18 18 

Wyniki badań wskazują zwiększenie klasy konsystencji mieszanki po dodaniu 
popiołu lotnego z klasy S3 do S4. Wraz ze wzrostem zawartości popiołu lotnego 
zaobserwowano wyraźne zwiększenie stopnia ciekłości, na co pośrednio może 
mieć również wpływ zwiększenia ilości domieszek zastosowanych w mieszankach 
MP1 i MP2.
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3. Badanie wytrzymałości na ściskanie

Badania wykonano na próbkach sześciennych o długości krawędzi równej 100 mm. 
Próbki były przygotowane i kondycjonowane zgodnie z wymaganiami normy [11]. 
Badania wytrzymałości betonu na ściskanie przeprowadzone zostały zgodnie z wyma-
ganiami normy [12] w kolejnych okresach dojrzewania betonu począwszy od 4 dnia 
do 234 dnia. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie zestawione zostały w tabeli 3.

Tabela 3
Wytrzymałość na ściskanie próbek betonowych w zależności od czasu dojrzewania

Czas dojrzewania
[dni]

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
Nr próbki Seria MB Seria MP1 Seria MP2

4 4-1 23,8 17,2 16,1
7 7-1 29,9 22,5 22,6

14 14-1 37 29,3 27,9

28

28-1 47,8 35,3 36,2
28-2 47,2 35,9 36,4
28-3 45,2 38,1 39,6

Średnia 46,7 36,4 37,4

56
56-1 51,9 44,3 44,1
56-2 52,7 45,9 46,0

Średnia 52,3 45,1 45,1

90
90-1 56,2 48,0 48,3
90-2 57,1 47,3 50,4

Średnia 56,7 47,7 49,4
120 120-1 59,1 51,5 53,7
234 234-1 59,6 54,3 54,3

Analiza porównawcza wyników wskazuje, że najwyższą wytrzymałość na ściskanie 
wykazywał beton MB, który nie zawierał dodatku popiołu lotnego. Od 4 do 234 dnia 
dojrzewania dla betonu tego odnotowywano najwyższą wytrzymałość na ściskanie 
w porównaniu z pozostałymi dwiema mieszankami betonowymi. Średnia wytrzyma-
łość betonu MB odnotowana w 28 dniu dojrzewania betonu wynosi 46,7 MPa i jest 
ona o ponad 20% większa od wytrzymałości uzyskanej dla mieszanek betonowych 
zawierających dodatek popiołu lotnego. Największy wzrost wytrzymałości betonu 
MB obserwowany jest w początkowym okresie dojrzewania do 56 dnia, po czym 
następuje zmniejszenie tempa wzrostu wytrzymałości. Różnica w wytrzymałości 
uzyskanej w 120 i 234 dniu dojrzewania wskazuje na jej niespełna 1% wzrost, podczas 
gdy porównanie wytrzymałości uzyskanej w 28 i 56 dniu dojrzewania wskazuje na 
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ponad 11% wzrost wytrzymałości. Różnica w wytrzymałości betonu z dodatkiem 
popiołu lotnego i bez tego dodatku wyraźnie maleje wraz ze zwiększaniem się czasu 
dojrzewania. Badania przeprowadzone w 56 dniu dojrzewania wskazały, że wytrzy-
małość betonu MB jest o 16% większa od mieszanek betonowych serii MP1 i MP2 
zawierających dodatek popiołu lotnego. Po 120 dniach dojrzewania wytrzymałość 
betonu MB była o 14,7% większa od wytrzymałości betonu MP1 i o nieco ponad 
10% większa od wytrzymałości betonu MP2. Natomiast po 234 dniach dojrzewa-
nia różnica w wytrzymałości betonu bez dodatku popiołu lotnego w porównaniu 
z betonami zawierającymi dodatek popiołu lotnego nie przekroczyła 10%. Zjawisko 
to ma związek ze spowolnieniem tempa wzrostu wytrzymałości betonu na ściskanie 
spowodowanym dodaniem popiołu lotnego do mieszanki betonowej, jako częściowego 
zamiennika cementu. Podobny efekt  stwierdzili autorzy prac [5] i [17]. 

Rys. 1. Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie uzyskana dla betonów MB, MP1 i MP2  
w kolejnych okresach dojrzewania betonu

Obserwując zmianę wytrzymałości betonów zawierających dodatek popiołu lotnego 
wraz ze zmianą czasu dojrzewania betonu (rys. 1), można zauważyć, że w początko-
wym czasie dojrzewania beton MP1 zawierający mniejszy dodatek popiołu lotnego 
charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na ściskanie w porównaniu z betonem 
MP2 zawierającym 33% dodatek popiołu lotnego. Po 14 dniach dojrzewania beton 
MP1 charakteryzuje się wytrzymałością o 5% wyższą niż wytrzymałość betonu MP2. 
Natomiast już od 28 dnia dojrzewania betonu obserwowany jest zwiększony przyrost 
wytrzymałości betonu MP2 zawierającego największy dodatek popiołu lotnego. Śred-
nia wytrzymałość betonu MP2 badana po 28 dniach wynosi 37,4 MPa i jest o 2,7% 
wyższa od wytrzymałości betonu MP1 zawierającego 25% dodatek popiołu lotnego. 
Podobna tendencja wykazująca większą wartość wytrzymałości betonu MP2 w porów-
naniu z wytrzymałością betonu MP1 obserwowana jest również po 90 i 120 dniach 
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dojrzewania. Natomiast po 234 dniach wytrzymałość obu badanych mieszanek betono-
wych, które zawierały dodatek popiołu lotnego, była jednakowa i wyniosła 54,3 MPa.

4. Badanie wodoszczelności betonu

Badanie wodoszczelności betonu serii MB, MP1 i MP2 przeprowadzono zgodnie 
z normą [16] po 120 dniach dojrzewania. Badania wykonano na próbkach sze-
ściennych o boku 150 mm dla każdej serii badanego betonu. W przeprowadzonych 
badaniach przyjęto stopień wodoszczelności W8, który odpowiada oddziaływaniu 
80 m słupa wody. Następnie próbki rozłupano i wykonano pomiary głębokości 
wnikania wody w beton, których wyniki przedstawione zostały w tabeli 4. 

Tabela 4 
Wodoszczelność betonu — głębokość wnikania wody w beton

Nr próbki 
Maksymalna głębokość wnikania wody wi [mm]

Seria MB Seria MP1 Seria MP2
i = 1 39 20 1
i = 2 58 11 10
i = 3 47 19 8
i = 4 52 11 9
i = 5 32 11 5
i = 6 56 19 4
wi,max 58 20 10

wśr  47,3 15,2 6,2

Odchylenie standardowe 9,3 4,2 3,1

Podczas prowadzonych badań w żadnym przypadku nie stwierdzono przesiąk-
nięcia wody przez próbkę betonową. Wyniki zamieszczone w tabeli 4 odnoszą się do 
maksymalnych głębokości wnikania wody, jakie zostały odnotowane w próbce. Należy 
podkreślić, że maksymalna głębokość wnikania wody odnotowana była lokalnie. 
Analiza porównawcza wyników przedstawionych w tabeli 4 wskazuje na znaczne 
zmniejszenie głębokości penetracji wody w betonie po zastosowaniu popiołu lotnego. 
Średnia głębokość wnikania wody wśr wyznaczona dla betonu z dodatkiem popiołu 
MP1 jest aż o 67,9% mniejsza od wartości wyznaczonej dla betonu bez dodatku popiołu 
MB, a z maksymalnym dodatkiem popiołu MP2 o 86,9% mniejsza. Porównując wyniki 
uzyskane dla betonów z dodatkiem popiołu lotnego, można zauważyć, że średnia głę-
bokość wnikania wody jest o niemal 60% mniejsza w betonie MP2 z maksymalnym 
dodatkiem popiołu w porównaniu z betonem MP1. Wyniki przeprowadzonej analizy 
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wskazują, że każda z badanych próbek spełniła wymagania w zakresie wodoszczelno-
ści betonu zgodnie z wymaganiami normy [13]. Maksymalna głębokość penetracji 
wody w betonie z dodatkiem popiołu lotnego nie przekroczyła 20 mm, podczas gdy 
w betonie bez dodatku popiołu była ona niemal trzykrotnie większa. 

5. Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie  
przy rozłupywaniu

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu przeprowa-
dzone zostało w trzech seriach dla betonu MB, MP1 i MP2 zgodnie z normą [14]. 
W każdej serii badaniu poddano sześć próbek sześciennych o wymiarach boków 
równych 150 mm. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu ustalona 
została na podstawie zależności:

 
2
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d
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(1)

gdzie: spl
clf  — wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu,

  F — siła rozłupująca,
  d — wymiar boku próbki,

Podczas ustalania wytrzymałości betonu na rozciąganie siłę rozłupującą, która 
została podstawiona do wzoru (1), ustalono na podstawie średniej wartości siły 
odniesionej do sześciu badanych próbek dla każdej z serii.

W tabeli 5 przedstawiono uzyskane wyniki badania wytrzymałości betonu na 
rozciąganie przy rozłupywaniu.

Tabela 5 
Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu

Nr próbki
Seria MB Seria MP1 Seria MP2

Fi [kN] [MPa]spl
clf Fi [kN] [MPa]spl

clf Fi [kN] [MPa]spl
clf

i = 1 50,7 1,44 81,2 2,30 80,7 2,28

i = 2 40,4 1,14 61,4 1,74 64,4 1,82
i = 3 44,6 1,26 105,1 2,30 78,9 2,23
i = 4 58,1 1,64 77,3 2,19 48,8 1,38
i = 5 64,2 1,82 91,2 2,58 66,1 1,87
i = 6 55,5 1,57 60,3 1,71 72,1 2,04

, [MPa]spl
cl srf 1,48 2,14 1,94

Odchylenie standardowe 0,228 0,315 0,301
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Badania wykazały, że największa wartość wytrzymałości betonu na rozciąga-
nie przy rozłupywaniu uzyskana została dla próbek serii MP1 zawierających 25% 
dodatek popiołu lotnego. Wytrzymałość ta była większa o 44,6% od wytrzymałości 
odnotowanej dla betonu niezawierającego dodatku popiołu lotnego oraz o 10,3% 
wyższa od wytrzymałości uzyskanej dla betonu serii MP2 zawierającego 33% 
dodatek popiołu lotnego. Wynik ten wskazuje, że również dla betonu zawierającego 
największy dodatek popiołu lotnego MP2 wytrzymałość na rozciąganie przy roz-
łupywaniu jest większa od wytrzymałości betonu MB o 31,1%. Przy czym wyniki 
badań uzyskane dla mieszanki MP1 charakteryzują się największym odchyleniem 
standardowym, które jest większe o 38,2% od odchylenia standardowego wyników 
uzyskanych dla mieszanki MB i o 4,7% od odchylenia standardowego wyników 
uzyskanych dla mieszanki MP2.  

Porównując otrzymane wyniki badań wytrzymałości, można zauważyć, 
że w przypadku betonu MP1 wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
stanowi 5,9% 28-dniowej wytrzymałości betonu na ściskanie, w przypadku betonu 
MP2 stanowi ona 5,2%, podczas gdy dla betonu niezawierającego dodatku popiołu 
lotnego wartość ta wynosi tylko 3,2%. 

6. Zakończenie — wnioski

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na znaczną redukcję penetracji 
betonu przez wodę po zastosowaniu dodatku popiołu lotnego. Co więcej, wyka-
zano, że nawet niewielkie zwiększenie ilości popiołu lotnego powoduje znaczne 
zmniejszenie głębokości wnikania wody w beton. Przy założeniu oddziaływania 
80 m słupa wody w mieszance betonowej zawierającej największy 33% dodatek 
popiołu lotnego średnia głębokość penetracji wody wynosiła 6,2 mm, w mieszance 
zawierającej 25% dodatek popiołu była ona ponad dwukrotnie większa, podczas 
gdy w mieszance betonowej, która nie zawierała dodatku popiołu lotnego, była ona 
ponad siedmiokrotnie większa. Wyniki badań zamieszczone w pracy [17] wyka-
zują jednoznaczny związek między głębokością wnikania wody oraz głębokością 
wnikania jonów chlorkowych w beton. Można przypuszczać, że tak znaczące ogra-
niczenie głębokości wnikania wody w beton wykonany na cemencie CEM 32,5 A 
przez zastosowanie dodatku popiołu lotnego wpłynie na znaczne zredukowanie 
głębokości wnikania jonów chlorkowych, co jest szczególnie istotne w przypadku 
konstrukcji projektowanych dla klasy ekspozycji XD3 narażonych na oddziaływanie 
znacznej agresji chlorkowej.

W początkowym czasie dojrzewania betonu dodatek popiołu lotnego spowo-
dował wyraźne zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie betonu. Wytrzymałość 
betonu bez dodatku popiołu lotnego mierzona po 28 dniach dojrzewania była 
o 20% większa od wytrzymałości na ściskanie betonu zawierającego dodatek popiołu 
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lotnego. Wraz z wydłużeniem czasu dojrzewania obserwowany był wzrost wytrzy-
małości betonu zawierającego dodatek popiołu lotnego. Ponadto, w drugiej fazie 
dojrzewania, tj. od 28 dnia, beton zawierający maksymalny 33% dodatek popiołu 
lotnego odznaczał się wyższą wytrzymałością niż beton zawierający 25% dodatek 
popiołu lotnego. Po 234 dniach dojrzewania różnica w wytrzymałości na ściskanie 
betonu zawierającego dodatek popiołu lotnego spadła do niespełna 10%. Oznacza to, 
że beton niezawierający dodatku popiołu lotnego kwalifikował się do klasy C35/45 
wymaganej dla klasy środowiska XD3 w 56 dniu dojrzewania betonu, natomiast 
beton zawierający dodatek popiołu lotnego można było zaliczyć do klasy C35/45 
po 120 dniach dojrzewania.

Porównując wyniki badań przeprowadzone dla betonu wykonanego na cemencie 
CEM III A 32,5 z wynikami badań prezentowanymi w pracy [17], które przepro-
wadzone były dla betonu wykonanego na bazie cementu CEM III A 42,5 można 
zauważyć, że beton na cemencie CEM III 32,5 po uwzględnieniu dodatku popiołu 
lotnego charakteryzuje się znacznie większą odpornością na wnikanie wody oraz 
większą redukcją wytrzymałości w początkowej fazie dojrzewania. W betonie tym 
zarówno wytrzymałość na ściskanie, jak i na rozciąganie przy rozłupywaniu nie 
maleje proporcjonalnie do wzrostu zawartości dodatku popiołu lotnego, podobnie 
jak obserwowano w przypadku betonu CEM III A 42,5. 

Wyniki badań wskazują na przydatność stosowania dodatku popiołu lotnego 
jako dodatku do betonów wykonanych również na bazie cementu CEM IIIA 32,5 
z uwagi na znaczącą poprawę szczelności betonu. Ze względu na zmniejszenie 
ilości kaloryczności cementu w mieszance betonowej beton z dodatkiem popiołu 
lotnego cechuje się ponadto mniejszym skurczem [1, 2, 6], a w procesie dojrzewania 
obserwowana jest redukcja procesu powstawania ciepła hydratacji. Niemniej jed-
nak należy pamiętać o zmniejszeniu wytrzymałości betonu w początkowym czasie 
dojrzewania betonu, co trzeba uwzględnić podczas jego projektowania. W świetle 
uzyskanych wyników badań umożliwienie przez krajowy system normalizacyjny 
stosowania dodatku popiołu lotnego do betonów wykonanych na bazie cementu 
hutniczego CEM IIIA 32,5 jest kwestią wartą rozważenia.

Praca powstała w wyniku zadań badawczych zrealizowanych w ramach pracy badawczej statutowej 
nr 934, realizowanej w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. 

Artykuł wpłynął do redakcji 26.05.2017 r. Zweryfikowaną wersję po recenzjach otrzymano 11.12.2017 r. 
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Assessment of the influence of fly ash additive on the tightness of concrete with 
furnace cement CEM IIIA 32,5N

Abstract. The analysis of influence of fly ash additive to concrete on the basis of cement CEM IIIA 32,5 N 
on the tightness and strength was presented in the paper. Researches were carried out for three types 
of concrete made with the use of CEM IIIA 32,5N LH HSR NA cement. The basic recipe of concrete does 
not contain the additive of fly ash, while two other concretes contain the fly ash additive in an amount 
of 25% and 33% of the cement mass. Laboratory investigations of the concrete samples were carried out 
under conditions of long-term maturation in the range of the water tightness and the depth of water 
penetration in concrete, compressive strength and tensile strength of concrete at splitting. 
Keywords: concrete testing, furnace cement, fly ash additive, water tightness of concrete, strength 
of concrete
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