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Znacznym ograniczeniem w zastosowaniu do produkcji materia�ów budow-
lanych popio�ów wapiennych, powstaj"cych w procesie spalania w�gla bru-
natnego, jest powstanie odpadu, w którym odnotowano obecno�# cz"stek 
niespalonego w�gla. Poddaj"c ten rodzaj odpadu odpowiednim zabiegom 
polepszaj"cym ich w�a�ciwo�ci, mo$liwe jest zastosowanie tych odpadów 
do produkcji ró$nego typu materia�ów dla budownictwa.
W artykule skupiono si� nad popraw" w�a�ciwo�ci popio�u lotnego jako do-
datku do cementu. Przedstawiono równie$ wyniki wst�pnych bada! nad 
mo$liwo�ci" wykorzystania wydzielonego w�gla zawartego w popio�ach lot-
nych, które powstaj" w procesie spalania w�gla brunatnego.
W toku przeprowadzonych bada! dokonano charakterystyki popio�u wapien-
nego pochodz"cego z jednej z krajowych elektrowni opartej na spalaniu w�-
gla brunatnego, pos�uguj"c si� metod" dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz 
elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Wydzielenie niespalonych 
cz"stek w�gla z popio�ów lotnych wapiennych stanowi�o prób� poprawy nie-
których w�a�ciwo�ci tego rodzaju popio�ów, aby umo$liwi# ich wykorzystanie 
jako dodatku do cementu. 
Niespalony w�giel zosta� wydzielony jako frakcja powy$ej 315 µm i poddany 
badaniom adsorpcyjnym okre�laj"cym skuteczno�# jego adsorpcji wzgl�dem 
jonów amonowych oraz zwi"zków rt�ci. St�$enie rt�ci w badanych próbach 
oznaczono metod" absorpcyjnej spektrometrii atomowej przy d�ugo�ci fali 
254 nm, natomiast zawarto�# jonów amonowych analizowano z wykorzysta-
niem metody chromatogra%i jonowej. Wst�pne wyniki bada! adsorpcyjnych 
wydzielonej z popio�ów wysokowapiennych frakcji w�glowej pozwalaj" przy-
puszcza#, $e znajdzie ona zastosowanie w ochronie �rodowiska.
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Popio!y wapienne powstaj"ce w procesie spalania w#gla brunatnego, mimo pro-

wadzonych licznych bada$ nad poszerzeniem mo%liwo&ci ich wykorzystania, 
w przeciwie$stwie do popio!ów lotnych krzemionkowych, nie znalaz!y dotych-

czas szerokiego zastosowania w produkcji cementu czy betonu [1�3].

Popio!y wapienne charakteryzuj" si# w!a&ciwo&ciami zarówno pucolanowymi, 
jak i hydraulicznymi. Z tych wzgl#dów mog!yby stanowi' cenny materia! do 
produkcji ró%nego rodzaju spoiw, zapraw i cementu. Parametry, które w istotny 
sposób ograniczaj" ich wykorzystanie to przede wszystkim du%a ilo&' siarczanu 
wapnia, zmienny sk!ad chemiczny i fazowy, du%a wodo%"dno&', co powoduje 
brak zgodno&ci z wymaganiami odpowiednich norm [4]. Du%" niedogodno&' sta-

nowi obecno&' w popio!ach lotnych wapiennych cz"stek niespalonego w#gla.

Wyj&ciowym materia!em u%ytym do bada$ by!y próbki popio!ów wapiennych ze 
spalania w#gla brunatnego. Zawarto&' strat pra%enia oznaczona wed!ug PN-EN 
196-2 dla 10 próbek popio!ów waha!a si# w granicach od 2,8 do 4,5(.

Badania sk!adu mineralnego przeprowadzono  z zastosowaniem metody dyfrak-

cji rentgenowskiej )XRD*.

Analiza wyników bada$ dyfraktometrycznych wskazuje na obecno&' w bada-

nych popio!ach zarówno faz krystalicznych, jak i niewielkiej ilo&ci fazy szklistej, 
o czym &wiadczy znacznie podniesione t!o w zakresie k"tów 2� 15�35°. Z faz 
krystalicznych zidentyfikowano kwarc, anhydryt, hematyt, tlenek wapnia oraz 
gehlenit )Ca

2
Al[)Si,Al*

2
O

7
]* i anortyt )CaAl

2
Si

2
O

8
*. Wyniki bada$ dyfraktome-

trycznych przedstawiono na rycinie 1.

 

O – kwarc, SiO2

X – CaO wolne

# – gehlenit, Ca2Al[(Si,Al)2O7]

¨– anhydryt, CaSo4

� – anortyt, CaAl2Si2O8

� r ó d � o: Ryc. 1�9 

 � opracowanie w�asne.

Ryc. 1. Dyfraktogram 
wykonany dla �redniej 
próbki popio�u
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Obserwacje przeprowadzono przy u�yciu elektronowego mikroskopu skaningo-

wego. Z obserwacji tych wynika, �e w sk�adzie badanych popio�ów wapiennych, 
obok klasycznych, zeszkliwionych, okr#g�ych ziaren popio�u wyst$puj# grubo-

ziarniste frakcje niespalonego w$gla. S# to ziarna porowate o silnie rozwini$tej 
powierzchni w�a%ciwej. Ich wielko%& waha si$ od 50 do 300 µm. Najcz$%ciej 
spotykane kuliste ziarna charakteryzuj# si$ %rednic# poni�ej 50 µm. Spotykane 
s# równie� konglomeraty drobnych ziarenek, w których przy du�ym powi$ksze-

niu mo�na wyró�ni& ziarenka o %rednicy poni�ej 5 µm (ryc. 2).

Ryc. 2. Mikroskopowy obraz badanej próbki popio�u lotnego wapiennego

Z do%wiadcze' i bada' prowadzonych przez zespó� Zak�adu In�ynierii 
Materia�owej Oddzia�u In�ynierii Procesowej Materia�ów Budowlanych w Opolu 
popio�y lotne wapienne, poddane odpowiednim zabiegom maj#cym na celu po-

lepszenie niektórych jego w�a%ciwo%ci, po spe�nieniu odpowiednich wymaga', 
wynika, �e mog�yby one znale*& zastosowanie w produkcji ró�nych materia�ów 
dla budownictwa. Dlatego te� podj$to badania, których celem by�o polepszenie 
niektórych w�a%ciwo%ci.

Jak wykaza�y badania mikroskopowe oraz oznaczenie zawarto%ci strat pra�e-

nia, w sk�adzie popio�u znajduj# si$ znaczne ilo%ci du�ych cz#stek niespalonego 
w$gla. Co prawda, wed�ug oznaczonej ilo%ci strat pra�enia (3,28+) wagowo 
s# to ilo%ci dopuszczalne z punktu widzenia wymaga' normowych i kwalifikuj# 
popio�y zawieraj#ce nie wi$cej ni� 5,0+ strat pra�enia do A kategorii, to jednak 
w badanych popio�ach wapiennych pochodz#cych ze spalania w$gla brunatnego 
stanowi# znaczny obj$to%ciowo udzia�, poniewa� charakteryzuj# si$ bardzo po-
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rowat! struktur! i mog! wp"ywa# na jako�# zapraw i betonów. Ponadto, po nie-

zb�dnym rozdrobnieniu tego rodzaju popio"u, rozmielone cz!stki w�gla dzia"aj! 

podobnie do pigmentu, nadaj!c stwardnia"emu materia"owi czarne zabarwienie.

W za"o�onej koncepcji poprawy w"a�ciwo�ci popio"ów wapiennych przyj�to ko-

nieczno�# oddzielenia grubych ziaren niespalonego w�gla poprzez odsiew na si-

cie 315 µm. Ponadto uznano, �e dodatkowe rozdrobnienie popio"u mo�e dopro-

wadzi# do jego aktywacji przez uwolnienie drobnych aktywnych cz!stek. W tym 

celu popio"y wapienne po odsianiu frakcji w�glowych powy�ej 315 �m poddano 

dodatkowemu rozdrobnieniu w m"ynie kulowym w czasie 30 minut.

Interesuj!ce s! wyniki bada' wytrzyma"o�ciowych zapraw cementowo-popio"o-

wych zawieraj!cych uszlachetniony popió" lotny wapienny, które charakteryzuj! 

si� wysok! wytrzyma"o�ci!, zarówno pocz!tkow! � 27,7 MPa, jak i w pó(niej-

szych okresach narastania wytrzyma"o�ci 65,7 MPa po 28 dniach. Warte uwagi 

s! w szczególno�ci wyniki bada' wytrzyma"o�ciowych w pocz!tkowym okresie 

twardnienia, które �wiadcz! o mo�liwo�ci uzyskania cementów popio"owych 

wysokich marek, przy zastosowaniu takiego popio"u jako dodatku mineralnego, 

co przy wykorzystaniu popio"u krzemionkowego praktycznie nie jest mo�liwe.
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Ryc. 3. Wp"yw zastosowanych sposobów waloryzacji popio"ów wapiennych )odseparowanie 

w�gla i rozdrabnianie* na w"a�ciwo�ci wytrzyma"o�ciowe zapraw cementowych z ich udzia"em
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Wydzielone frakcje  po przesianiu na sicie 315 �m, zgodnie z oczekiwaniami, 
zawiera!y w znacznym stopniu sk�adniki palne. Oznaczona zawarto"# strat pra-

�enia wynosi�a 40% masy.

Wielko"#, kszta�t i tekstura odsianych frakcji okre"lona zosta�a przy pomocy ba-

da� mikroskopowych. Cz�stki niespalonego w�gla charakteryzowa�y si� nieregu-

larnym pokrojem oraz du�� porowato"ci� )ryc. 4*. Mikrostruktura ziaren niespalo-

nego w�gla, wydzielonego z popio�ów wapiennych w�gla, a w szczególno"ci du�a 

porowato"#, sugeruje przydatno"# takiego materia�u do procesów adsorpcji.

Ryc. 4. Mikroskopowy obraz frakcji odsianych na sicie 315 �m

Powszechnie stosowanym adsorbentem wykorzystywanym do usuwania zanie-

czyszcze� z gazów oraz roztworów wodnych jest w�giel aktywny. Jego w�a"ciwo"ci 

adsorpcyjne wynikaj� z du�ej powierzchni w�a"ciwej, struktury mikroporowatej 

i wysokiego stopnia reaktywno"ci powierzchni. Podstawow� wad� zastosowania 

w�gla aktywnego w ochronie "rodowiska jest wysoki koszt produkcji, dlatego te� 

istotnym zagadnieniem sta�o si� poszukiwanie alternatywnych, �atwo dost�pnych 

i tanich w produkcji adsorbentów. Z ekologicznego oraz ekonomicznego punktu 

widzenia godne uwagi sta�y si� procesy sorpcyjne oparte na wykorzystywaniu 

zasobów naturalnych lub ponownym u�yciu surowców, stanowi�cych potencjal-

ny odpad. Doniesienia literaturowe opisuj� efektywne zastosowania materia�ów 

odpadowych jako adsorbentów zanieczyszcze� w roztworach wodnych [5�7]. 

Zastosowanie frakcji niespalonego w�gla wydzielonego z wapiennych popio�ów 

lotnych mo�e okaza# si� alternatyw� dla komercyjnie rozpowszechnionych sor-

bentów stosowanych na skal� przemys�ow�. Ich silnie rozwini�ta powierzchnia 

w�a"ciwa oraz znacz�cy udzia� makro-, mezo- i mikroporów odgrywaj� nadrz�d-

n� rol� w skuteczno"ci procesu adsorpcji zanieczyszcze�. 
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W�giel aktywny charakteryzuje si� porowat� struktur� obejmuj�c� pory o ró�nych 

kszta�tach, o rozmiarach zaczynaj�cych si� poni�ej nanometra i si�gaj�cych do 

kilka tysi�cy nanometrów [8]. W�giel stanowi�cy przedmiot bada�, pochodz�cy 

ze spalania w�gla brunatnego w energetyce zawodowej, wydzielony jako frakcja 

powy�ej 315 µm, charakteryzuje si� zró�nicowan� mikrostruktur� poszczegól-

nych ziaren. Spotykane s� ziarna w�gla wyst�puj�ce w formie uporz�dkowa-

nych warstw z obecno!ci� charakterystycznych, wyd�u�onych porów (ryc. 5), 
jak równie� ziarna o mikrostrukturze nieuporz�dkowanej z wyst�puj�cymi okr�-
g�ymi porami (ryc. 6). Prowadz�c obserwacje przy du�ych powi�kszeniach do-

strzegalne s�, umieszczone w porach, kuliste ziarenka popio�u lotnego. Ich iden-

tyfikacj� przeprowadzono przy pomocy punktowej analizy rentgenowskiej.

Ryc. 5. Mikroskopowy obraz ziarna w�gla o uporz�dkowanej, warstwowej mikrostrukturze

Ryc. 6. Mikroskopowy obraz ziarna w�gla o nieregularnej, g�bkowej strukturze  
z okr�g�ymi oraz lejkowatymi porami
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Obserwacje mikroskopowe prowadzone przy du!ych powi"kszeniach uwidacz-

niaj# silnie rozwini"t# mikrostruktur" wewn"trzn#, któr# stanowi# pory o zró!-

nicowanych rozmiarach i kszta$tach. Widoczne s# otwarte kana$y o przekroju 

cylindrycznym, sto!kowym, lejkowym oraz szczeliny o równoleg$ych b#d% nie-

równoleg$ych &ciankach (ryc. 7). W &lad za klasyfikacj# porów wyst"puj#cych 

w w"glu aktywnym, zaproponowan# przez International Union of Pure and 

Applied Chemistry (IUPAC) [9], w badanych frakcjach w"glowych obserwuje 

si" dwie podstawowe grupy porów: makropory i mezopory. Mikropory, czyli 

pory, którym przypisuje si" &rednic" poni!ej 2 nm, w przeprowadzonych bada-

niach mikroskopowych nie zosta$y wykryte.

Ryc. 7. Kszta$t pod$u!nych i okr#g$ych porów. W porach widoczne wtr#cenia  

kulistych ziarenek popio$u lotnego

 

 

A 
B 

Ryc. 8. Wynik analizy rentgenograficznej w punktach A i B z ryc. 7
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Na rycinie 8 przedstawiono wyniki rentgenograficznej analizy punktowej wyko-

nanej w punkcie A i B (z ryc. 7), które wskazuj! na obecno"# w porach bardzo 

drobnych ziarenek popio$ów lotnych, gdzie g$ównym sk$adnikiem jest faza gli-

nokrzemianu wapniowego. Natomiast wyniki analizy powierzchni "cianki poru 

w punkcie A wskazuj! na obecno"# g$ównie w%gla oraz wyst%puj!cych w nie-

wielkich ilo"ciach sodu, potasu, krzemu, wapnia, magnezu oraz siarki.

Z punktu widzenia zdolno"ci adsorpcji mikropory wykazuj! najwi%ksz! zdolno"# 

sorpcyjn! ze wszystkich porów. Mezopory pe$ni! jednocze"nie funkcj% adsorp-

cyjn! oraz funkcj% kana$ów transportowych dla cz!steczek adsorbatu. Natomiast 

makropory stanowi! drog% doj"cia do mezoporów i mikroporów. Wed$ug da-

nych literaturowych do adsorpcji z fazy gazowej najbardziej odpowiednim ma-

teria$em jest w%giel mikroporowaty, podczas gdy sorbenty mezo- i makroporo-

wate znajduj! zastosowanie g$ównie przy usuwaniu zanieczyszcze& z roztworów  

wodnych [9].

W celu wst%pnego okre"lenia stopnia zdolno"ci adsorpcyjnych charakteryzuj!-

cych wydzielon! z wapiennych popio$ów lotnych frakcj% w%glow! przeprowa-

dzono badania adsorpcji jonów rt%ci oraz jonów amonowych z roztworów wod-

nych. Roztwór podstawowy o znanej zawarto"ci rt%ci (8 mg/dm3) przygotowano 

poprzez rozpuszczenie 10,82 mg chlorku rt%ci (II) w 1 dm3 wody dejonizowanej. 

Chlorek rt%ci jest jednym z najbardziej dost%pnych i jednocze"nie dobrze roz-

puszczalnym w "rodowisku wodnym nieorganicznym zwi!zkiem rt%ci. Oceniaj!c 

potencja$ adsorpcyjny badanego adsorbentu, zastosowano roztwór chlorku amo-

nu o st%'eniu 5 mg/dm3 jako roztwór modelowy. 

Wszystkie badania zosta$y wykonane w temperaturze pokojowej, z u'yciem wy-

trz!sarki laboratoryjnej pracuj!cej z pr%dko"ci! 160 obr./min z wykorzystaniem 

techniki eksperymentów dynamicznych. Eksperyment przeprowadzono dodaj!c 

0,5 g materia$u adsorpcyjnego do 100 ml uprzednio przygotowanych roztworów 

modelowych.

Seri% próbek wytrz!sano w temperaturze pokojowej, w czasie od 0,5 do 5 go-

dzin. Ko&cowe st%'enie rt%ci w roztworach zosta$o oznaczone metod! absorp-

cyjnej spektrometrii atomowej przy d$ugo"ci fali 254 nm (LECO, AMA 254). 

Badanie zawarto"ci jonów amonowych przeprowadzono z wykorzystaniem 

metody chromatografii jonowej (Metrohm 850 Professional IC). Próbki by$y 

analizowane w dwóch powtórzeniach, a prezentowane wyniki stanowi! "redni! 

z dwóch równolegle przeprowadzanych oznacze&. Stopie& poch$oni%cia zanie-

czyszcze& przez adsorbent wyra'ono za pomoc! skuteczno"ci adsorpcji, któr! 

obliczono zgodnie ze wzorem:

0

0

100
kC C

S

C
*,
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gdzie:

C
0
 � st��enie wyj�ciowe zanieczyszczenia [mg/dm3],

C
k
 � st��enie zanieczyszczenia po procesie adsorpcji [mg/dm3],

S � skuteczno�� adsorpcji [%].
 a) b) 
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Ryc. 9. Wp!yw czasu kontaktu adsorbent�adsorptyw na skuteczno�� adsorpcji jonów rt�ci (a) 

i jonów amonowych (b) z roztworów wodnych

Wzrost skuteczno�ci adsorpcji w czasie przedstawiono na rycinie 9. Czas kon-

taktu zwi"zków rt�ci oraz jonów amonowych z powierzchni" adsorbentu za-

sadniczo wp!ywa na skuteczno�� procesu adsorpcji. Ilo�� rt�ci oraz jonów 

amonowych zaadsorbowanych na powierzchni py!u w�glowego wzrasta!a wraz 

z up!ywem czasu. Skuteczno�� adsorpcji osi"gn�!a maksymaln" warto�� ju� po 

pierwszej godzinie kontaktu z modelowym roztworem wodnym chlorku rt�ci 

oraz po trzeciej godzinie w przypadku procesu prowadzonego w celu usuni�cia 

jonów amonowych. D!u�szy okres kontaktu powierzchni adsorbentu z adsorpty-

wami nie przyczynia! si� do ich dalszego usuwania z roztworu. Oznacza to, �e 

w okre�lonych punktach czasowych ilo�� substancji desorbuj"cej z adsorbentu 

pozostawa!a w stanie dynamicznej równowagi z ilo�ci" adsorbuj"cej si� sub-

stancji. Ilo�� jonów rt�ci oraz jonów amonowych zaadsorbowanych w czasie 

równowagowym charakteryzuje warto�� maksymalnej pojemno�ci adsorpcji ad-

sorbentu w danych warunkach. Warto�ci te wynosi!y odpowiednio 1,5 i 0,17 

mg/g adsorbentu. Skuteczno�� adsorpcji jonów rt�ci na badanym adsorbencie 

osi"gn�!a poziom niemal 100%, co �wiadczy o wysokim powinowactwie jego 

powierzchni do jonów rt�ci. Mo�na przypuszcza�, �e analizowana frakcja w�-

glowa mo�e by� przydatna do usuwania zanieczyszcze# emitowanych przez in-

stalacje przemys!owe.
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Przeprowadzone badania wskazuj! na mo"liwo#$ waloryzacji popio%ów lotnych 

wapiennych w kierunku wykorzystania ich w budownictwie poprzez wydzielenie 

frakcji w&glowych i rozmielenie frakcji popio%owych.

Rozwi!zanie równoczesnego wykorzystania popio%ów wapiennych po walory-

zacji oraz powsta%ej po odsianiu pozosta%o#ci w&gla jest zgodne z polityk! tzw. 

circular economy.

Badania z zastosowaniem mikroskopii elektronowej pozwoli%y wst&pnie oceni$ 

przydatno#$ wydzielonych frakcji w&gla do celów adsorpcyjnych ze wzgl&du 

na struktur& rozwini&tej powierzchni, na któr! sk%adaj! si& makro- i mezopory 

#wiadcz!ce o zdolno#ci adsorpcyjnej. Dalsze badania zdolno#ci sorpcyjnej po-

twierdzi%y przyj&te za%o"enia.

Badany odpad przemys%owy wykazuje znaczny potencja% adsorpcyjny wzgl&dem 

zwi!zków rt&ci w roztworach wodnych, porównywalny ze zdolno#ciami adsorp-

cyjnymi w&gla aktywnego. Odznacza si& równie" powinowactwem do jonów 

amonowych. Z uwagi na zasadowy charakter powierzchni badanego materia%u 

mo"na przypuszcza$, i" b&dzie on wykazywa% zdolno#$ wi!zania na swojej po-

wierzchni innych, dodatnio na%adowanych zanieczyszcze'. Z uwagi na porowat! 

struktur& frakcji w&glowej pozyskanej z wapiennych popio%ów lotnych, ogól-

n! dost&pno#$ przy jednoczesnej mo"liwo#ci zagospodarowania wytworzonego 

materia%u odpadowego, jego zastosowanie w charakterze adsorbentu jest ko-

rzystnym rozwi!zaniem zarówno ekonomicznym, jak i ekologicznym, zgodne 

z zasadami zrównowa"onego rozwoju.

Wartym zaznaczenia jest mo"liwo#$ przeprowadzenia szeregu aktywacji che-

micznych oraz fizycznych badanego materia%u. Zastosowanie takich procesów 

wi!"e si& z dodatkowymi kosztami, jednak mo"e przyczyni$ si& do wzbogacenia 

materia%u o specyficzne w%a#ciwo#ci powierzchniowe, pozwalaj!ce na wychwy-

tywanie zanieczyszcze' w sposób selektywny, dedykowany konkretnej grupie 

zwi!zków. W obliczu dobrze rokuj!cych w%a#ciwo#ci badanego materia%u prze-

widuje si& kontynuacj& bada' w tym zakresie*.
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INNOVATIVE WAY OF USING THE UNBURNED CARBON PARTICLES 
CONTAINED IN FLY ASH DERIVED FROM LIGNITE COMBUSTION

Keywords: calcareous �y ash, activated carbon, adsorptive abilities, con-
tamination removal.
The signi�cant limitation in the use of this waste type in the building materi-
als industry is the presence of unburned carbon particles. Appropriate treat-
ments to improve their properties, allow using them in the manufacture of 
various types of construction materials.
The paper focuses on improvement of calcareous !y ash properties in or-
der to use them as the cement additives as well as presents the results of 
preliminary research about the possibility of using coal included in !y ash 
produced during lignite combustion.
The characteristic of calcareous ash from one of the national lignite-�red 
power plants was carried out by X-Ray Diffraction and Scanning Electron 
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Microscopy (SEM) method. Separation of unburned carbon particles from 
calcareous �y ash was a properties improvement attempt of this ash type to 
enable their use as the cement additives.
The unburned carbon was separated as a fraction above 315 �m and sub-
jected to adsorption tests for its adsorption ef!ciency towards ammonium 
ions and mercury compounds. The mercury concentration in the test sam-
ples was determined by atomic absorption spectrometry at 254 nm, while 
the ammonium content was analyzed by ion chromatography method. The 
preliminary results of the adsorption experiments of carbon fraction isolated 
from the high-calcareous �y ash allow to suppose that this fraction is useful 
for environment protection.


