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Wykaz ważniejszych oznaczeń
CEM I – cement portlandzki
CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy
CEM III – cement hutniczy
HMG – Huta Miedzi Głogów (huta miedzi należąca do KGHM Polska Miedź S.A.)
PR1 – rozdrobniony żużel pomiedziowy granulowany
PR2 – rozdrobniony żużel pomiedziowy z pieca elektrycznego HMG poddany procesom powolnej
krystalizacji – kruszywo
PR3 – rozdrobniony żużel pomiedziowy z pieca elektrycznego HMG poddany procesom
wysokotemperaturowej obróbki wtórnej - odlew
POCEMI42,5 – zaczyn porównawczy bez dodatków
PPR1 – zaczyn z dodatkiem 30 % PR1
PPR2 - zaczyn z dodatkiem 30 % PR2
PPR3 - zaczyn z dodatkiem 30 % PR3
MOCEMI42,5 – zaprawa porównawcza bez dodatków
MPR1 – zaprawa z dodatkiem 30 % PR1
MPR2 – zaprawa z dodatkiem 30 % PR2
MPR3 – zaprawa z dodatkiem 30 % PR3
 [Mg/m3] – gęstość właściwa
nw [%] – nasiąkliwość wagowa
SEM - elektronowy mikroskop skaningowy (z ang. Scanning Electron Microscope)
XRD - analiza rentgenowska
DTA – termiczna analiza różnicowa
CH – portlandyt, Ca(OH)2
Alit – 3CaO · SiO2
Belit – 2CaO · SiO2
Aft – etringit, 3CaO ·Al2O3 · 3CaSO4 · 32H2O
Afm – monosiarczan, 3CaO ·Al2O3 · 3CaSO4 · 13H2O
OK – wskaźnik odporności korozyjnej
E – etringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12(H2O)26
G – gips CaSO4(H2O)2
Q – kwarc SiO2
K – kalcyt CaCO3
A – alit 3CaO*SiO2
AA- alumoakermanit (Ca,Na)2(Al,Mg,Fe+2)(Si2O7)
F – sól Friedla 3CaO*Al2O3*CaCl2*10H2O
N – nontronit (Na,Ca)0,3Fe2(Si,Al.)4O10(OH)2*xH2O
B – belit 2CaO*SiO2
P – portlandyt Ca(OH)2
R – restumit Ca10Si5O18(Cl,OH)4
CS – krzemian wapnia CaSiO3
T – tobermoryt (CaO)x SiO2 zH2O
N – Nontronite (Na,Ca)0,3Fe2(Si,Al)4O10(OH)2 * xH2O
CSH – fazy tobermorytopodobne, uwodnione krzemiany wapniowe
fc [MPa] – wytrzymałość na ściskanie
fb [MPa] – wytrzymałość na zginanie
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1. Wprowadzenie
Budownictwo jest jedną z większych dziedzin gospodarki. Jego udział, w wielu
krajach, stanowi od kilku do kilkunastu procent całości produkcji. Od lat poszukuje
się skutecznych sposobów poprawy lub uzyskania nowych, pożądanych właściwości
materiałów budowlanych oraz zwiększenia wydajności ich produkcji. Jedną z dróg do tego
prowadzących jest modyfikacja składu i struktury materiałów z wykorzystaniem różnych
odpadów przemysłowych [50,66,21].
Odpady przemysłowe to niezagospodarowane produkty uboczne, powstające
w wyniku produkcji w różnych dziedzinach przemysłu. Wiele z nich zawiera bardzo cenne
składniki (związki, pierwiastki) możliwe do powtórnego wykorzystania. Niestety,
ich obecność stwarza również liczne zagrożenia. Zagrożenia te występują we wszystkich
fazach

gospodarki

unieszkodliwienia,

odpadami
jak

i

tj.

podczas

składowania.

wytwarzania,
Racjonalne

gromadzenia,

transportu,

gospodarowanie

odpadami

zalicza się do szeroko rozumianego pojęcia ochrony środowiska. Składowanie odpadów
(w szczególności

odpadów

niebezpiecznych)

jest ogromnym

problemem

nie

tylko

ekologicznym ale i ekonomicznym. Koszty budowy składowisk sięgają wielu milionów
złotych, a samo składowanie wiąże się z wysokimi kosztami zapewnienia bezpieczeństwa
ekologicznego. Od wielu lat poszukuje się możliwości opłacalnego wykorzystania
wytwarzanych na masową skalę odpadów w sposób gwarantujący ich techniczne
wykorzystanie i ekonomiczne zastosowanie w przemyśle [46].
Szereg odpadów zawiera niezwykle cenne dla produkcji materiałów budowlanych
związki, stanowiąc substytut istniejących na rynku surowców [35,39,49,52]. Zastosowanie
odpadów w budownictwie pozwala nie tylko pozbyć się niebezpiecznych substancji,
ale i na obniżenie

kosztów

produkcji

materiałów

budowlanych

oraz

nadanie

im

specyficznych, pożądanych właściwości [57,74,10]. Najlepszym przykładem mogą tu być
stosowane od lat, różnego rodzaju odpady, w tym pyły krzemionkowe, popioły lotne czy
żużle wielkopiecowe [3,26,55]. Ich korzystny wpływ chociażby na takie cechy jak:
urabialność [80,32,25,28,75], szczelność, odporność na różnego rodzaju oddziaływania
destrukcyjne (korozję chemiczną czy jądrową) [61,62] zadecydowały o podjęciu badań nad
określeniem przydatności żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego HMG do modyfikacji
kompozytów cementowych z ukierunkowaniem na uzyskanie jego ściśle określonych
właściwości. Od wielu lat trwają badania nad możliwością jego wykorzystania w różnych
dziedzinach (jako wypełnienia asfaltów drogowych, granulek na pokrycia dachowe, podsypek
5

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

kolejowych, drobnego kruszywa do betonu, jako ścierniwo, do produkcji tarczowych pił,
płytek, jako topnika, do produkcji czarnego pigmentu, jako składnika matrycy cementowej
itd.) [4,14,47,7,8,72]. Obecnie na świecie wytwarza się kilkadziesiąt mln ton/rok żużla
pomiedziowego [2,67,15].
I tak w Stanach Zjednoczonych produkuje się około 4 mln ton żużli, natomiast
w Japonii około 2 mln ton; około 360 000 i 244 000 ton pomiedziowego żużla jest
produkowanych kolejno w Iranie i Brazylii.
W Polsce KGHM Polska Miedź S.A. wytwarza około 350 000 – 400 000 Mg żużla
granulowanego otrzymywanego z pieca elektrycznego. Ilość wytwarzanego żużla
granulowanego w latach 1991-2012 przedstawia tabela 1.1.
Tabela 1.1. Ilość wytwarzanego żużla granulowanego w KGHM Polska Miedź S.A. w latach
1991 -2012
Rok

1991

2001

2006

2012

W przyszłości

Ilość [Mg]

259 632

394 700

390 000

400 000

Około 1 000 000

W

Polsce

żużel

ten

do prac strumieniowo-ściernych

jest
w

głównie

wykorzystywany

jako

ścierniwo

przemyśle

stoczniowym,

jako

składnik

podsadzki hydraulicznej do wypełniania wyrobisk podziemnych i do prac rekultywacyjnych
[77,86,87,16,17,18,19,20].
KGHM Polska Miedź S.A. w 2012 roku rozpoczął prace zmierzające do ujednolicenia
technologii produkcji miedzi i zastąpienia istniejących „piecy szybowych” technologią „pieca
zawiesinowego” [17,18]. Spowoduje to ujednolicenie technologii produkcji miedzi,
zwiększenie produkcji miedzi, a co za tym idzie głównym żużlem odpadowym będzie żużel
z pieca elektrycznego. Jego produkcja wzrośnie z 400 000 Mg do około 1 000 000 Mg
rocznie. Oczywistym więc jest konieczność odpowiedniego zagospodarowania tegoż żużla.
Polski żużel z pieca elektrycznego, pod względem składu chemicznego i swej budowy
strukturalnej nie ma odpowiednika wśród żużli pomiedziowych produkowanych na świecie.
Dostępność, skład i fizykomechaniczne właściwości oraz względy ekonomiczne i ekologiczne
stanowią podstawę do dalszych badań nad możliwością jego wykorzystania w różnych
dziedzinach, w tym i w technologii betonu. Celowym wydaje się być określenie jego
przydatności do modyfikacji kompozytów cementowych, a także z ukierunkowaniem
na otrzymywanie kompozytów o specjalnych właściwościach.

6

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

2. Dodatki mineralne w kompozytach cementowych
2.1. Dodatki mineralne i efekty ich stosowania
Polska norma PN-EN 206-1:2003 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja
i zgodność” [102], definiuje dodatek do cementu jako materiał mocno rozdrobniony,
stosowany w celu poprawy pewnych właściwości betonu lub osiągnięcia właściwości
specjalnych. Ta sama norma dzieli dodatki na dwa typy:
Typ I - dodatki prawie obojętne: wypełniacze oraz pigment. Traktowane są jako dodatki
obojętne chemicznie dozowane w celu poprawy urabialności i szczelności mieszanki
betonowej.

Do

grupy

tej

należą

różnego

rodzaju

mączki

kamienne,

z których najpopularniejsze pochodzą ze słabiej skrystalizowanych skał wapiennych
i kwarcowych.
Typ II – dodatki aktywne: to przede wszystkim popioły lotne, mielony żużel wielkopiecowy
oraz pyły krzemionkowe. Mają one istotny wpływ na przebieg procesu hydratacji cementu
i użytkowe cechy betonu.
Dodatki mineralne to pełnowartościowe drobno uziarnione materiały pochodzenia
nieorganicznego, dodawane do matrycy cementowej (betonu) w ilości co najmniej 5% m.c.
w celu poprawy jego wybranych właściwości lub uzyskania specjalnych. Dodatki mineralne
(pył krzemionkowy, popioły lotne, metakaolin, żużel wielkopiecowy) mogą mieć właściwości
pucolanowe lub utajone właściwości hydrauliczne – typ II, mogą też nie wykazywać żadnej
z tych cech i być prawie obojętne; nieaktywne – typ I (np. mączka wapienna) [25,29,30].
Zgodnie z aktualną normą [102], stosowaną ilość dodatków typu I, jak i II należy
określać na podstawie badań wstępnych, biorąc pod uwagę również ich wpływ na inne cechy
niż wytrzymałość betonu.
Wiadomym jest, że mineralne dodatki, zarówno te aktywne, jak i nieaktywne
modyfikują fizyczne i mechaniczne właściwości zaczynów, zapraw i betonów. Dodatki
wpływają przede wszystkim na urabialność mieszanki betonowej, wytrzymałość i szczelność
betonu, zmniejszają ilość wody potrzebnej do uzyskania pożądanej konsystencji.
Przy stosowaniu dodatków uwzględnić należy również ich wpływ na proces wiązania
i twardnienia kompozytów cementowych, wytrzymałość i trwałość. Zwiększają one
odporność na oddziaływania czynników chemicznych, a także skutkują zmniejszeniem
zużycia cementu, a więc w konsekwencji obniżeniem kosztów. Dodatkowo zastąpienie części
cementu dodatkiem mineralnym powoduje obniżenie ciepła hydratacji, co ma istotne
znaczenie

przy

wykonywaniu

elementów
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(zmniejszenie naprężeń termicznych i spękań). W większości zastosowań aktywnych
dodatków mineralnych bierze się pod uwagę możliwość uzyskania więcej niż jednego efektu.
W praktyce dodatki mineralne do betonu wprowadza się dwoma sposobami:
- w mieszaninie z cementem (co dotyczy cementów z dodatkami, np. CEM II, CEM III) [24],
lub jako
- dodatkowy składnik wprowadzany na etapie przygotowywania mieszanek [40].
Pierwszy sposób jest prostszy i zapewnia większą kontrolę jednorodności, natomiast drugi
pozwala na pełniejsze wykorzystanie właściwości dodatku. Oba te sposoby są poprawne,
a ich zastosowanie zależy od tego, jaki efekt końcowy chcemy uzyskać, tj. czy obniżyć koszty
wyprodukowania 1 m3 betonu, czy uzyskać kompozyt o określonych właściwościach.
Stosowane dodatki mineralne (popiół lotny, żużel wielkopiecowy, pył krzemionkowy,
metakaolin) zbudowane są z tych samych głównych tlenków co klinkier cementowy. Różnią
się jednak zawartością poszczególnych tlenków oraz składem mineralnym (tabela 2.1.1).
Główna różnica między składem chemicznym najczęściej stosowanych dodatków, żużla
pomiedziowego i CEM I wynika z względnych proporcji tlenków.
Tabela 2.1.1. Skład chemiczny najczęściej stosowanych dodatków mineralnych, żużla pomiedziowego
i dla porównania cementu portlandzkiego CEM I [64]
Lp.

Składnik

CEM I

Pył
krzemionkowy

Popiół lotny

Żużel
wielkopiecowy

Żużel
pomiedziowy

[%]
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

SiO2

21,4

87-98

35,5-48

37,2-40

30-45

2

Al2O3 (A)

5,4

0,5-3,6

12,5-23

6,3-9,0

7-15

3

Fe2O3 (F)

3,7

0,2-2,0

10,6-44,7

0,3-1,7

< 25

4

MgO

0,96

< 1,2

0,43-1,17

6-7,8

10-30

5

CaO (C)

64,1

< 0,9

1,21-6,72

39,5-42,8

10-30

6

Na2O

0,48

0,1-0,4

0,10-58

-

7

K2O

0,3-1,5

0,86-3,16

-

8

SO3

-

0,52-1,40

-

9

S

0,1-0,2

10

CuO

0,3-1,0

11

PbO

0,5-1,0

12
13

Straty
prażenia

3,0

0,38

0,6-3,5

0,7-9,72

reszta

2,7-5,3
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1.

2.

14

szkło

15
16

Gęstość
[Mg/m3]
Źródło

3.

4.

5.

6.

90

68-98

7.

3,14

2,19-2,22

2,20-2,59

-

2,95-3,2

[64]

[64]

[64,38]

[64]

[67,64,37]

Tlenki CaO, Al2O3 i F2O3 w cemencie wchodzą w skład związków C3S, (alit), C2S
(belit), C3A (glinian trójwapniowy) i C4AF (brownmileryt) występujących w fazach
krystalicznych klinkieru.
Hydratacja cementu jest niezwykle złożonym procesem składającym się z reakcji
poszczególnych faz klinkierowych z wodą [12,11,53,56,78]. Produkty tych reakcji nakładają
się na siebie i oddziałują ze sobą. Najszybciej reaguje glinian trójwapniowy, następnie alit i
ferryty, a na końcu belit. Dlatego na początkowym etapie hydratacji cementu największe
znaczenie mają reakcje z udziałem C3S i C3A.
Składniki klinkieru reagując z wodą ulegają wewnętrznej przebudowie, powodując
tworzenie się stwardniałego zaczynu, złożonego z uwodnionych związków wypełniających
przestrzenie międzyziarnowe kruszywa.
Od tych nowo powstałych związków zależą wszystkie własności stwardniałego betonu
lub zaprawy, w tym również podatność na działanie czynników korozyjnych.
Krzemiany wapniowe - alit i belit - odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu
wszystkich podstawowych cech zaczynu cementowego, a także betonu. Panuje zgodny
pogląd, że mechanizm reakcji C3S i C2S z wodą (hydroliza) i charakter powstających
hydratów jest praktycznie taki sam. Różnice sprowadzają się do szybkości reakcji i ilości
wydzielającego się wodorotlenku wapniowego. Belit reaguje z wodą powoli, nie wpływa na
właściwości betonu w początkowym okresie twardnienia. Hydratacja alitu przebiega
natomiast szybko i decyduje o początkowych wytrzymałościach.
W wyniku reakcji krzemianów wapniowych z wodą powstające hydraty stanowią
niemal amorficzną fazę CSH o bardzo niskim stopniu wykrystalizowania, która w miarę
upływu czasu ulega przekształceniu i rekrystalizacji. Jest to jednak proces przebiegający
w normalnych warunkach bardzo powoli. Skład fazy CSH mającej budowę koloidalną
jest nieokreślony i zmienny, zależny od składu fazy ciekłej, a przede wszystkim od stężenia
w niej jonów Ca2+ (C/S - stosunek wapniowo-krzemianowy). Ponadto morfologia tej fazy
ulega zmianom w funkcji czasu hydratacji i dojrzewania zaczynów cementowych.
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Jedynym produktem hydratacji krzemianów wapniowych powstających w pierwszym
okresie twardnienia w temperaturze pokojowej, który posiada budowę krystaliczną,
jest wodorotlenek wapniowy. Powstaje on wskutek hydrolitycznego rozkładu alitu i belitu
i przyjmuje początkowo formę słabo skrystalizowanych sferolitów (portlandyt), które w miarę
postępu hydratacji przechodzą w płytki o przekroju heksagonalnym (portlandyt II). Obecność
portlandytu decyduje o stabilności układów mineralnych w zaczynie, zapobiegając dalszemu
przebiegowi hydrolizy.
Glinian trójwapniowy (C3A) jest fazą klinkierową najszybciej reagującą z wodą,
mającą większy wpływ na reologię zaczynu cementowego. W wyniku tej reakcji powstają
produkty, które wykrystalizowują w postaci mieszaniny dwóch faz:
2CaOAl2O38H2O oraz 4CaOAl2O313H2O. Mieszanina tych dwóch faz pokrywa ziarna
3CaOAl2O3. Dalsza hydratacja odbywa się w wyniku dyfuzji przez tę warstwę
4CaOAl2O313H2O przechodzi stopniowo w 4CaO·Al2O3·19H2O (faza ta może również
powstawać niezależnie, jako pierwotna). Powstałe hydraty ulegają tym szybciej przemianie,
im wyższa jest temperatura. W temperaturze 30°C trwały jest jedynie hydrat C3AH6:
4CaO·Al2O319H2O + 2CaO·Al2O3·8H2O  2(3CaO·Al2O36H2O) + aq
Glinian trójwapniowy 3CaO·Al2O3 reaguje początkowo z zawartym w cemencie
gipsem, tworząc wysoko uwodniony związek zw. solą Candlota lub ettringitem:
3CaO·Al2O3·3CaSO4 + 32H2O  3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O
Przy małej ilości siarczanów i większych stężeniach wapnia w roztworze powstaje
związek zw. monosiarczanem 3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O. Uwodnione gliniany wapniowe
powstają dopiero po związaniu zawartego w spoiwie gipsu.
Glinian trójwapniowy posiada również tendencje do tworzenia soli podwójnych
z jonami węglanowymi i chlorkowymi:
3CaO·Al2O3·CaCO3·11H2O  monowęglanu:
3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O  soli Friedela.
Związki te nie odgrywają większej roli w procesie wiązania i twardnienia (one powstają
podczas procesów korozyjnych).
Ferryty wapniowe reagują z wodą znacznie wolniej od C3A. Szybkość hydratacji fazy
ferrytowej wzrasta wraz ze wzrostem A/F w szeregu: C6AF2  C4AF  C6A2F.
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W wyniku hydratacji powstają analogiczne hydraty jak przy uwodnieniu
C3A;
4CaO Al2O3·Fe2O3·19H2O;
4CaO·Al2O3·Fe2O3·13H2O;
3CaO·Fe2O3·6H2O.
Braunmilleryt reagując z wodą wytwarza uwodnione gliniany oraz żelaziany wapnia:
4CaO·Al2O3·Fe4O3 + 7 H2O  3CaO·Al2O3·6H2O + CaO·Fe4O3H2O
Hydratacja fazy ferrytowej ulega zahamowaniu w fazie ciekłej nasyconej w stosunku
do Ca(OH)2 i gipsu. W wyniku hydratacji C4AF tworzy żel, który po 30 min. ulega
rekrystalizacji z utworzeniem hydratów, które po 1 dniu pokrywają się żelem Fe(OH)3.
W obecności gipsu powstaje analogicznie jak w przypadku C3A faza:
3CaO·Al2O3·Fe2O33CaSO432H2O.
Po wyczerpaniu gipsu faza ta przechodzi w: 3CaO·Al2O3·Fe2O3CaSO412H2O [31,54].
Objętościowy skład poszczególnych faz zhydratyzowanego cementu przedstawia
się następująco [45, 69, 70, 73]:


amorficzna faza C-S-H w tym ok. 25% objętości pory żelowe 55 %



kryształy Ca(OH)2 < 1 mm

20 %



kryształy ettryngitu i monosiarczanu

10 %



pory kapilarne powstałe po odparowaniu wody

15 %.

Reasumując

uwodnienie

cementu

jest

wypadkową

procesów

uwadniania

się poszczególnych minerałów. Procesy te przebiegają równolegle, wpływając jednocześnie
na siebie. Związane jest to ze zmianami składu fazy ciekłej lub adsorpcją produktów
żelowych na powierzchni ziaren cementu.
Do materiałów pucolanowych (Typ II) zaliczamy dodatki zawierające aktywną
krzemionkę, która reaguje z wodorotlenkiem wapniowym w środowisku wodnym
w temperaturze pokojowej. W wyniku tej reakcji powstają związki o właściwościach
hydraulicznych..
Pucolany są ubogie w tlenek zasadowy (CaO) natomiast bogate w bezwodnik kwasu
krzemowego (SiO2). Zawartość związków wapnia (CaO) w pucolanie jest niewystarczająca
do utworzenia wodorotlenku wapnia w ilości wymaganej przez reakcje pucolanowe. Reakcje
te są zatem zależne od ilości wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 tworzonego w procesie
hydratacji cementu. Tak więc pucolana zużywa wytwarzany podczas hydratacji cementu
(z faz C3S i C2S) wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 tworząc niejako „drugą sieć” fazy CSH
11
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o nieco innej budowie niż CSH „powstałe” z hydratacji cementu. Fazy te przenikają
się nawzajem, przyczyniając się, w miarę upływu czasu, do wzrostu wytrzymałości
mechanicznej i szczelności matrycy cementowej, a co za tym idzie do zwiększenia odporności
na działanie środowisk agresywnych.
Do dodatków hydraulicznych zaliczamy przede wszystkim granulowane żużle
wielkopiecowe. Są to materiały, które mają utajone właściwości hydrauliczne, co oznacza,
że pobudzone wiążą i twardnieją pod wodą analogicznie do cementu portlandzkiego.
W wyniku reakcji z wodą powstają takie same fazy, jak w przypadku cementu
portlandzkiego. Żużel wielkopiecowy przy większej zawartości krzemionki wykazuje
działanie pucolanowe [27,23,22].
Podstawienie części cementu dodatkiem (objętościowe lub masowe) powoduje
obniżenie wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia. W okresie tym dodatek pełni
głównie funkcję wypełnienia [48,49].
W miarę upływu czasu wytrzymałość wzrasta, zależnie od rodzaju zastosowanego
dodatku i sposobu jego wprowadzenia [79,65].
Wpływ nieaktywnego dodatku (typ I) na wytrzymałość na ściskanie fc zależy
od uziarnienia.

Przy

mniejszym

rozdrobnieniu

jest

ograniczony

do

rozcieńczenia

i modyfikacji składu ziarnowego (zależnie od sposobu wprowadzenia). Drobnoziarnisty
dodatek wpływa na hydratację cementu. Wpływ ten jest wynikiem nakładania się dwóch
przeciwstawnych efektów:
- rozcieńczenia, które prowadzi do zmniejszenia ilości hydratów bez istotnej zmiany
stopnia hydratacji,
- heterogenicznego zarodkowania, które zwiększa ilość hydratów w określonym czasie
przy stałej ilości cementu.
Wypadkowa ilość hydratów jest sumą wynikającą z rozcieńczenia i zarodkowania.
Wpływ aktywnego dodatku (typ II) na wytrzymałość na ściskanie fc jest wynikiem
nakładania się trzech efektów:
-

rozcieńczenia,

-

heterogenicznego zarodkowania,

-

zmiany składu fazowego matrycy cementowej w wyniku reakcji aktywnego dodatku
z produktem hydratacji cementu (głównie z wodorotlenkiem wapniowym Ca(OH)2).
Szybkość z jaką zachodzi wiązanie wodorotlenku wapnia zależy od zawartości

w betonie cementu i innych składników, które zawierają reaktywną krzemionkę i glin.
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Jeśli dodatek wprowadza się do matrycy cementowej ze stałą ilością cementu
(podstawienie dodatkiem części drobnego kruszywa) to wytrzymałość wzrasta:
-

znacznie dla dodatków pucolanowych,

-

utrzymuje się na podobnym lub nieco wyższym poziomie dla dodatków
nieaktywnych.
Ten sposób wprowadzenia powoduje zmniejszenie porowatości i podwyższenie

trwałości matrycy cementowej [41,85].
Reasumując stosowanie dodatków mineralnych w cementach i betonie pociąga za sobą
korzyści natury:
-

technicznej (poprawa urabialności i zmniejszenie ilości wody potrzebnej do uzyskania
założonej konsystencji, zwiększenie szczelności, odporności na działanie chemiczne),

-

ekonomicznej (zmniejszenie zużycia cementu i obniżenie kosztów produkcji)

-

ekologicznej (zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery) [44, 13, 71].
Niewłaściwe stosowanie dodatków może być również przyczyną zagrożenia trwałości

kompozytów cementowych [63].
2.2. Rozkład kompozytów
agresywnych chemicznie

cementowych

spowodowany

działaniem

środowisk

O wielkości zniszczeń i postępie korozji decydują z jednej strony właściwości samego
betonu, z drugiej cechy środowiska. Chemiczna degradacja betonu jest bowiem konsekwencją
reakcji między składnikami zaczynu oraz składnikami wody, gleb, atmosfery. Agresja
chemiczna wyraża się działaniem na beton związków chemicznych takich jak: kwasy,
agresywny dwutlenek węgla, chlorki, siarczany i siarczki sodu, potasu, wapnia i magnezu
oraz sole amonowe. Czynnikiem niezbędnym do niszczącego działania środowiska
jest obecność wilgoci. Substancje agresywne rozpuszczone w wodzie wnikają w głąb betonu
i powstają wówczas warunki sprzyjające zachodzeniu procesów korozji. Najłatwiej
wchodzącym w reakcje z substancjami zawartymi w wodach składnikiem betonu
jest stwardniały zaczyn cementowy .
Tak więc szybkość procesu korozji zależy przede wszystkim od:


przepuszczalności zaczynów dla roztworów korozyjnych,



składu fazowego zaczynu.

Te właśnie czynniki kształtują się podczas hydratacji cementu.
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Podatność stwardniałego zaczynu cementowego na wpływy chemiczne spowodowana
jest dużą reaktywnością wodorotlenku wapniowego uwalnianego w procesie hydratacji
cementu oraz większą od pozostałych hydratów rozpuszczalnością.
Na skutek reakcji między zaczynem (świeżym lub stwardniałym), a czynnikami
agresywnymi zachodzi:
1) zakłócenie stanu równowagi w stwardniałym spoiwie przez ługowanie i odprowadzanie
składników na zewnątrz ,
2) reakcje prowadzące do zniszczenia struktury przez powstawanie związków o niskiej
wytrzymałości lub pęczniejących.
Beton traci spoistość i rozpada się wówczas, gdy powstające związki są rozpuszczalne
w wodzie lub nie posiadają właściwości wiążących. W przypadku powstawania związków
trudno rozpuszczalnych i pęczniejących beton jest rozsadzany.
Procesy utraty spoistości lub wytrzymałości betonu i ubytków stwardniałego spoiwa
w betonie zalicza się do destrukcyjnych procesów rozpuszczania i określa mianem korozji
rozpuszczania. Do tego rodzaju korozji zalicza się korozję ługującą, ogólnokwasową,
kwasowęglową, amonową.
Pękanie, pęcznienie, przyrost objętości betonu określa się mianem korozji pęcznienia.
Do tego rodzaju korozji zalicza się korozję siarczanową i reakcje alkalia - kruszywo.
W badaniach odporności na działanie środowisk agresywnych wykazano, że betony
oparte na cementach z dodatkami są odporniejsze od tych na cementach bez dodatków
[36,58,59].
Za główne przyczyny zwiększenia odporności korozyjnej matrycy cementowej
poprzez jej modyfikację dodatkami mineralnymi uznaje się:
-

dla dodatków aktywnych (typ II) wiązanie najaktywniejszego składnika –
wodorotlenku wapniowego – w mniej aktywne, trudniej rozpuszczalne połączenia;
a także modyfikację struktury porów prowadzącą do eliminacji porów kapilarnych
i zmniejszenia przepuszczalności.,

-

dla dodatków nieaktywnych (typ I) zwiększenie szczelności.
Przyjmuje się, że w warunkach agresji chemicznej właściwe jest stosowanie

dodatków oprócz stałej ilości cementu (bez podstawienia cementu). Związane jest
to z „neutralizacyjną pojemnością matrycy” [83].
Rodzaje korozji chemicznej i charakterystyczne dla nich efekty przedstawiono
w na rysunku 2.2.1.

14

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

Rys. 2.2.1. Procesy chemiczne w degradacji betonu, przyczyny i skutki [5,6,51]
Kryteria oceny agresywności chemicznej środowisk są różnie ujmowane. W tabeli
2.2.1. przedstawiono klasyfikację środowisk wg normy PN-EN 206-1:2003
Tabela 2.2.1. Wartości graniczne klas ekspozycji dotyczących agresji chemicznej gruntów naturalnych i wody
gruntowej, PN-EN 206-1:2003
W przypadku, gdy beton jest narażony na agresję chemiczną gruntów naturalnych lub wody gruntowej, ekspozycja powinna
być klasyfikowana w sposób przedstawiony poniżej. Klasyfikacja wody morskiej zależy od położenia geograficznego, a
zatem stosuje się klasyfikację przyjętą w kraju stosowania betonu.
UWAGA:
Aby określić właściwe warunki ekspozycji, może być niezbędne wykonanie specjalnych badań w przypadkach:
 wartości spoza zakresu tabeli,
 innych agresywnych substancji chemicznych,
 gruntów lub wody zanieczyszczonych chemicznie,
 dużego przepływu wody zawierającej substancje chemiczne uwzględnione w tabeli.
XA1
Środowisko chemicznie mało agresywne zgodnie z tabelą
XA2
Środowisko chemicznie średnio agresywne zgodnie z tabelą
XA3
Środowisko chemicznie silnie agresywne zgodnie z tabelą
Podana niżej klasyfikacja środowisk agresywnych chemicznie dotyczy gruntów naturalnych i wody gruntowej o
temperaturze między 5°C i 25°C oraz przepływu wody dostatecznie małym, aby warunki uznać za statyczne.
Klasę ekspozycji określa najbardziej niekorzystna wartość dla dowolnej pojedynczej charakterystyki chemicznej.
Gdy dwie lub więcej agresywnych charakterystyk wskazuje na tę samą klasę, środowisko należy zakwalifikować do
następnej, wyższej klasy, chyba, że specjalne badania dotyczące tego szczególnego przypadku wykażą, że nie jest to
konieczne.
Charakterystyka
Powołana metoda
XA1
XA2
XA3
chemiczna
badania
Woda gruntowa
2

SO4 , mg/l

EN 196-2

 200 i  600

> 600 i  3000

> 3000 i  6000

pH

ISO 4316

 6,5 i  5,5

< 5,5 i  4,5

CO2 agresywny, mg/l

prEN 13577:1999

 15 i  40

> 40 i  100

< 4,5 i  4,0
> 100
i do nasycenia

NH4, mg/l

ISO 7150-1
lub ISO 7150-2

 15 i  30

> 30 i  60

> 60 i  100

Mg2+, mg/l

ISO 7980

 300 i  1000

> 1000 i  3000

> 3000
i do nasycenia

Grunt
> 3000c
> 12000

2000
EN 196-2b
3), N7)
i  12000
i  24000
i  3000
> 200
Kwasowość, ml/kg
DIN 4030-2
Baumann
niespotykane w praktyce
Gully
Grunty ilaste o przepuszczalności poniżej 10-5 m/s można zakwalifikować do niższej klasy.
Metoda badania przewiduje ekstrakcję SO42 z użyciem kwasu chlorowodorowego; alternatywnie można zastosować ekstrakcję wodną,
jeżeli przeprowadzano już takie badanie w miejscu zastosowania betonu.
Ograniczenie do 3000 mg/kg należy zmniejszyć do 2000 mg/kg w przypadku, gdy istnieje ryzyko akumulacji jonów siarczanowych w
betonie na skutek cyklicznego wysychania i nawilżania lub podciągania kapilarnego.
SO42 całkowite,
mg/kga

a
b

c
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2.2.1. Korozja kwasowa
Korozja kompozytu cementowego pod działaniem kwasu może być sprowadzona
do działania wolnych jonów wodorowych H+, powstających w rezultacie dysocjacji molekuł
kwasów w roztworze wodnym. W wyniku reakcji jonów H+ z jonami OH- z wapnia,
powstaje mało zdysocjowana woda, a więc obniża się zasadowość w wodzie bezpośrednio
przylegającej do betonu, oraz zawartej w porach betonu (czyli w fazie ciekłej). Doprowadza
to do rozpuszczania wapna z fazy ciekłej, a następnie do hydrolitycznego rozpadu
uwodnionych krzemianów i glinianów. zachodzące przy tym reakcje (przy działaniu np.
dowolnego kwasu HR), mogą być przedstawione następującymi równaniami:
HR  H+ + RCa(OH)2  Ca2+ + 2OHnCaO·SiO2·aq+mH2O = SiO2·aq + [nCa(OH)2  Ca2+ + 2nOH-]
pCaO·Al2O3·aq+qH2O = 2Al(OH)3 + [pCa(OH)2  Ca2+ + 2pOH-]
H+ + OH-  H2O
Ca2+ + 2R  CaR2
3H+ + Al(OH)3  Al3+ + 3H2O
Al3+ + 3R-  AlR3
Ostatecznymi produktami działania kwasów na stwardniały zaczyn będzie żel kwasu
krzemowego oraz sole wapniowe i glinowe danego kwasu. Rodzaj soli powstających
w wyniku reakcji wymiany ma, obok stężenia jonów wodorowych, istotny wpływ
na szybkość niszczenia betonu. Do rozpuszczalnych soli wapniowych zaliczamy CaCl2,
Ca(NO3)2, Ca(HS)2, Ca(HCO3)2. Do tej samej grupy zaliczamy sole glinowe, powstałe
w wyniku działania silnych kwasów (HCl, H2SO4, HNO3) na wodorotlenek glinowy
Al(OH)3.
Korozja kwasowa może być spowodowana nie tylko działaniem wolnych kwasów,
lecz również obecnością soli kwaśnych, a więc soli silnych kwasów i słabych zasad, np.
niektórych soli amonowych.
Zatem można stwierdzić, że korozja kwasowa polega na rozpuszczaniu i wymywaniu
składników zaczynu i odpowiednio wzroście porowatości. Umożliwia to dalszy szybki postęp
destrukcji kompozytu, rozpuszczany i usuwany jest składnik o największej rozpuszczalności
to jest wodorotlenek wapnia, uwodnione krzemiany i gliniany są rozkładane z usuwaniem
Ca2+.
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2.2.2. Korozja siarczanowa
Korozja siarczanowa jest najczęściej spotykaną i najgroźniejszą w stosunku do betonu,
a najczęściej spotykanymi w naturze solami kwasu siarkowego są Na2SO4, CaSO4, MgSO4.
Mogą one wchodzić w reakcje ze składnikami kamienia cementowego.
Siarczany znajdujące się w środowisku wodnym, z którym styka się beton, reagują
przede wszystkim z wodorotlenkiem wapnia oraz uwodnionym glinianem czteroi trójwapniowym, tworząc nowe związki odznaczające się znacznym zwiększeniem objętości.
Środowisko agresywne, zawierające jony siarczanowe SO 24  , wnika w kamień cementowy
i reaguje z wodorotlenkiem wapniowym wydzielonym podczas wiązania i twardnienia
cementu. W wyniku tej reakcji powstaje siarczan wapniowy (gips), który z uwodnionymi
glinianami

wapnia,

w

warunkach

dostatecznej

zasadowości

środowiska,

tworzy

siarczanoglinian wapniowy (etryngit):
3CaO ·Al2O3 ·nH2O + SO 24  + Ca(OH)2  3CaO ·Al2O3 ·3CaSO4 ·31 H2O
Przejście Ca(OH)2 w gips CaSO4-2H2O zwiększa więcej niż dwa razy objętość substancji
stałej. Ciśnienie krystalizacyjne przy przejściu CaSO4 w CaSO4 2H2O, wynosi około 110
MPa.

Związanie

uwodnionego

glinianu

wapnia

z

gipsem

na

siarczanoglinian

3CaOAl2O33CaSO431H2O powoduje dalszy, choć nieco mniejszy przyrost objętości fazy
stałej, ale groźniejszy w skutkach, gdyż iglaste, wydłużone kryształy powstają
topochemicznie, w fazie stałej i nie mogąc, jak gips, wnikać do istniejących porów
w kamieniu cementowym, wywierają wewnętrzne ciśnienie powodujące rysy i spękania, które
prowadzą do całkowitego zniszczenia betonu.
Rozwój procesów korozji następuje w miarę dyfundowania środowiska agresywnego
do wnętrza

betonu.

Dopływająca

woda,

zawierająca

siarczany,

reaguje

najpierw

ze składnikami warstwy powierzchniowej. Wytrąca się gips, który okluduje w porach
i tworzy się szczelna warstwa ochronna utrudniająca dalszą dyfuzję cieczy do środka.
Gdy napływ wody jest nieduży, lub woda jest stojąca, może nastąpić zahamowanie dalszej
korozji wskutek braku kontaktu siarczanów z wodorotlenkiem wapnia. Jeśli jednak dopływają
dalsze ilości siarczanów, warstwa powierzchniowa przestaje spełniać rolę ochronną.
W wyniku powstawania coraz większych ilości gipsu kruszeje ona i pęka. Jeśli dopływ jonów
z roztworu jest stały, gips może powstawać dopóki starcza w betonie wodorotlenku wapnia,
a więc praktycznie aż do zupełnego zniszczenia betonu. Do chwili rozpadu betonu ilość
wodorotlenku wapnia stale się uzupełnia; w miarę zużycia go w reakcji tworzenia gipsu
i zakłócenia równowagi w fazie ciekłej, uwalniają się nowe jego ilości.
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Mechanizm korozji siarczanowej jest złożony i zależny od:
a) stężenia jonów SO 24

,

b) rodzaju i stężenia kationów związanych z SO 24

,

c) rodzaju i stężenia jonów towarzyszących,
d) rodzaju cementu.
W zależności od stężenia siarczanów w wodzie zachodzą różne procesy korozji
siarczanowej i zazwyczaj rozróżnia się:


korozję ettryngitową (siarczanowo-glinianową) - występuje przy niższych stężeniach
siarczanu
SO 24  1000 - 1500 mg/l H2O



korozję ettryngitowo-gipsową przy stężeniach
SO 24  1500 - 4000 mg/l H2O



korozję gipsową przy stężeniach
SO 24 > 4000 mg/l H2O

Sole siarczanowe przy stężeniu jonów SO 24 = 2504000 mg/l wykazują praktycznie
identyczne działanie na kamień cementowy, niezależnie od kationu tworzącego sól.
W zakresie stężeń SO 24  = 2504000 mg/l ma miejsce korozja początkowo czysta
siarczanowo-etryngitowa, a następnie etryngitowo-gipsowa. Korozja gipsowa, dodatkowo
do etryngitowej, zaczyna się przy stężeniu SO 24  powyżej 1000 mg/l i odgrywa w przedziale
stężeń ( SO 24  = 10004000 mg/l) podrzędną rolę w porównaniu z korozją etryngitową.
W miarę narastania kryształów etryngitu następuje rozklinowanie, a wreszcie
rozsadzenie betonu. Narastające kryształy gipsu gromadząc się w porach betonu wywierają
nacisk na ścianki porów, co w konsekwencji może prowadzić do rozluźnienia struktury
zaczynu cementowego i rozpadu betonu.
Efekt działania siarczanów uwidacznia się:
-

stopniową utratą właściwości wiążących - odsłanianie ziaren kruszywa,
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-

pęcznieniem i spękaniami – występuje wtedy, gdy zawartość uwodnionych glinianów
wapnia zdolnych do reakcji z siarczanami jest znaczna i przy wysokim pH tworzy się
koloidalny etringit,

-

sukcesywnym łuszczeniem i odpryskiwaniem warstw powierzchniowych.

Złuszczeniom i spękaniom towarzyszy pęcznienie lub spadek wytrzymałości [68,42].
2.2.3. Ocena chemicznej odporności kompozytów cementowych
Badania odporności korozyjnej spoiw, zapraw i betonów cementowych prowadzone
są na świecie od wielu lat [57]. Do oceny ich odporności korozyjnej stosuje się różne metody
badawcze i różne modele środowisk. Najczęściej stosowane są metody poligonowe,
modelowe

lub

przyspieszone.

W

metodach

poligonowych

próbki

poddawane

są wieloletniemu działaniu naturalnego środowiska agresywnego. W metodach modelowych
odtwarza się procesy korozyjne w małej skali lub w krótkim czasie. W warunkach
laboratoryjnych modeluje się działanie środowiska agresywnego, jego stężenie i skład,
temperaturę i sposób kontaktu z betonem. Jako środowisko agresywne stosuje się roztwór
pseudonaturalny lub roztwór selektywny zawierający tylko jeden czynnik agresywny
(np. odczyn pH czy zawartość jonu SO42- ) o stężeniu dobranym wg warunków naturalnych
lub wg normowych stężeń granicznych.
Praktycznie badania modelowe są realizowane dwiema metodami a mianowicie:
metodą stacjonarną – roztwór agresywny pozostaje w bezruchu, stały poziom stężenia
czynnika agresywnego utrzymywany jest przez wymianę roztworu,
metodą przepływową – roztwór agresywny przepływa z prędkością zapewniającą krotność
wymiany wystarczającą na zachowanie stałego stężenia roztworu [64,36].
Dla oceny chemicznej odporności kompozytów cementowych ważne są kształt
i wymiary próbek, sposób kontaktu ze środowiskiem agresywnym, mierzone parametry,
sposób przedstawiania wyników badań [85,64]. Zazwyczaj badania prowadzi się na próbkach
z betonu, zaprawy lub zaczynu określając (zależnie od stosowanej metody badawczej), po
różnych terminach badawczych:
- zmianę masy;
- zmiany długości próbek;
- zmiany ich wytrzymałości (głównie na zginanie fb);
- zmiany zawartości wapnia, tlenku wapnia, wodorotlenku wapnia;
- zmiany odczynu pH;
- zmiany porowatości; itd.
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2.3. Żużel pomiedziowy jako składnik kompozytów cementowych
W Polsce jednym z wielu odpadów do zagospodarowania jest żużel pomiedziowy.
Żużel ten jest głównie wykorzystywany jako ścierniwo do prac strumieniowo-ściernych
w przemyśle stoczniowym, jako składnik podsadzki hydraulicznej do wypełniania wyrobisk
podziemnych i do prac rekultywacyjnych [67,55,58,59,60]. Jest on produktem ubocznym
powstającym podczas produkcji miedzi blister w procesie pieca zawiesinowego (rys. 2.3.1).

Rys. 2.3.1. Schemat produkcji miedzi blister wraz z zaznaczonym miejscem powstawania
żużla z pieca elektrycznego [67]
Obecnie KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi produkcję miedzi również w innej
technologii tzw. technologii pieca szybowego. Schemat technologiczny przedstawia rys.2.3.2.

Rys. 2.3.2. Schemat produkcji miedzi blister w technologii pieca szybowego [67]
Odpadowy żużel pomiedziowy zwany „żużlem szybowym” jest wylewany na hałdy
i po odpowiednim okresie krystalizacji przerabiany na wysokiej jakości kruszywo drogowe.
Jest ono od wielu lat stosowane, zarówno do podbudów, jak i grysów na wierzchnie warstwy
dróg. W najbliższej przyszłości ten proces technologiczny nie będzie stosowany, nie będzie
więc tego odpadu [67].
W Polsce i na świecie prowadzono badania nad możliwością utylizacji żużla
pomiedziowego do modyfikacji kompozytów cementowych [57,59,61,46]. Zarówno żużel
z pieca szybowego (krystaliczny), jak i żużel z pieca elektrycznego (bezpostaciowy) jest
nazwany „żużlem pomiedziowym”. W tabeli 2.6.2 zestawiono składy chemiczne żużli
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pomiedziowych polskich i zagranicznych. Skład chemiczny tych żużli zależy od zastosowanej
technologii produkcji miedzi, składu chemicznego użytych do produkcji koncentratów, ilości
krzemionki stosowanej podczas produkcji oraz ilości dodawanego wapnia i glinu
do stabilizacji struktury żużla.
Tabela 2.3.1. Skład chemiczny żużli pomiedziowych badanych w Polsce i na świecie

Żużel

SiO2

CaO

Fe2O3

Al2O3

MgO

Zawartość w % poszczególnych składników
39-44

19-19,6

13,5

12,8-14,8

5,6

37-40

8-30

15,7-47,2

5-16

1,5-8

Kraje

16-35

2-12

50-70

3-21

zachodnie

35-40

do10

30-40

do10

Polska

SO3

0,01-2,5

0,65

0,5-3,78

Prace badawcze dotyczące polskiego żużla granulowanego prowadzone były
w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach [2,15]. Dotyczyły one głównie właściwości
żużli i ewentualnych sposobów ich zagospodarowania.
Poza wpływem żużla na właściwości mechaniczne kompozytów cementowych
(wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, ścieralność itp.) badano wpływ na :
- skurcz,
- mrozoodporność,
- zachowanie się zbrojenia w otulinie z dodatkiem żużla,
- określano właściwą ilość wody, czas wiązania i urabialność mieszanek,
- odporność na działanie chlorków,
- odporność na działanie roztworów odpowiadających składem wodzie morskiej.
Grzymek J., Derdacka-Grzymek A., Małolepszy J. [39] z zespołem prowadzili badania
nad możliwością użycia żużla granulowanego do produkcji cementu z dodatkami
mineralnymi (do 60% podstawienia cementu) z oceną efektów na betonie oraz nad
zwiększeniem aktywności żużla aktywacją alkaliczną – NaOH; określano także zachowanie
się próbek z produktu aktywacji w agresywnym roztworze chlorków.
Al.-Jabri i inni badali wpływ żużla na wytrzymałość betonu stosując do 15%
podstawienia cementu żużlem [1]. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, zginanie,
rozciąganie oraz odkształcalność wykazały korzystny wpływ żużla przy podstawieniu do 5%
m.c. Tixier i inni [81] stwierdzili, że podstawianie do 15% cementu żużlem pomiedziowym
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praktycznie nie wpływa na zawartość hydratów, natomiast zwiększa długoterminową
wytrzymałość fc zapraw. Gorai i inni [34] wskazują na podwyższoną odporność na działanie
roztworów odpowiadającym składem wodzie morskiej. Gorai i Premchand [33] sugerują
możliwość użycia żużla nie tylko jako kruszywa, ale również jako dodatku do betonów
i zapraw. Sanchez de Rojas i inni [76] wskazują na właściwości pucolanowe żużla
pomiedziowego ujawniające się po okresie 90 dni i fakt wbudowywania się Al i Fe z żużla
w fazy CSH.

Khalifa i inni [46] prowadzili badania nad wykorzystaniem żużla

pomiedziowego jako zamiennika piasku w wysokowartościowych betonach (HPC). Moura
i inni prowadzili badania nad wykorzystaniem żużla pomiedziowego jako dodatku
pucolanowego w cemencie. Badania wykazały, że dodatek 20% żużla pomiedziowego
(w odniesieniu do masy cementu) wpływa na zwiększenie wytrzymałości na ściskanie fc.
Singapur jest jednym z większych importerów żużla pomiedziowego na świecie.
Wykorzystuje prawie 300 000 Mg żużla jako ścierniwo do prac strumieniowo-ściernych
w przemyśle stoczniowym. S. H. Chew i S. K. Bharati [9] szukając innego zastosowania niż
ścierniwo badali możliwość wykorzystania żużla pomiedziowego jako częściowego
substytutu

cementu

lub zamiennika dla lokalnego surowca - morskiej gliny używanej

w produkcji cementu. Wyniki ich badań potwierdziły możliwość użycia żużla pomiedziowego
jako substytutu dla morskiej gliny i udowodniły, że stosowany w niewielkich ilościach może
stanowić zamiennik cementu.
A.Łowińska-Kluge

[60]

przedstawia

wyniki

badań

zachowania

się

żużla

pomiedziowego w układzie z cementem portlandzkim w warunkach agresji chemicznej,
temperaturowej i jądrowej. Wykazuje możliwość zastosowania aktywowanego granulatu
żużla pomiedziowego jako wielofunkcyjnego dodatku zwiększającego odporność matrycy
cementowej na korozję chemiczną rozpuszczającą i pęczniejącą oraz jako absorbenta
jonizującego promieniowania gamma.
KGHM Polska Miedź S.A. w 2012 roku rozpoczął prace zmierzające do ujednolicenia
technologii produkcji miedzi i zastąpienia istniejących „piecy szybowych” technologią pieca
zawiesinowego. Spowoduje to ujednolicenie technologii produkcji miedzi oraz zwiększenie
jej produkcji. Zatem głównym żużlem odpadowym będzie żużel z pieca elektrycznego.
Żużel z pieca elektrycznego powstaje w Hucie Miedzi Głogów II podczas
odmiedziowania w piecu elektrycznym żużla z pieca zawiesinowego (rys. 2.3.1). Zależnie od
warunków tworzenia, występuje on w trzech formach a mianowicie jako:
 żużel granulowany - o strukturze bezpostaciowej;
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 żużel poddany procesom powolnej krystalizacji w dołach żużlowych- kruszywo;
 żużel poddany procesom wysokotemperaturowej obróbki wtórnej - materiały
odlewane.
Żużel granulowany uzyskuje się poprzez skierowanie płynnego żużla po opuszczeniu
pieca elektrycznego do układu granulacji wyposażonego w wodne dysze granulacyjne.
W wyniku gwałtownego rozbicia i schłodzenia strugi żużla strumieniem wody powstaje sypki
materiał nazywany żużlem granulowanym (rys. 2.3.3). Materiał ten jest przesyłany za pomocą
przenośników do miejsca magazynowania. Uzyskany w ten sposób materiał ma strukturę
bezpostaciową [64,68,86,87].

Rys. 2.3.3. Żużel granulowany
Drugi rodzaj żużla (kruszywo) z pieca elektrycznego uzyskano poprzez wylewanie za
pomocą kadziowozów żużla w postaci płynnej (temperatura żużla około 1200 °C) do dołu
żużlowego, o powierzchni 1 m2 i wysokości około 3 m (rys. 2.3.4) [18,19,20].
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Rys. 2.3.4. Przygotowanie i zalewanie dołu żużlowego
Dół zalewano w technologii warstwowej, uzyskując każdorazowo warstwę około
16 cm wylewaną co 16 godzin i zraszaną wodą po około 10 godzinach w celu schłodzenia
warstwy i naruszenia jej struktury aż do uzyskania spękań. Polewanie wodą ma na celu
obniżenie temperatury i spowodowanie spękań każdej warstwy w celu ułatwienie wybierania
materiału z dołów za pomocą koparki. Próba była przygotowywana przy współpracy KGHM
Ecoren S.A., Huty Miedzi Głogów i Instytutu Metali Nieżelaznych z Gliwic. Uzyskany w ten
sposób materiał ma strukturę w większości krystaliczną. Aktualnie KGHM Polska Miedź S.A.
jest na etapie budowania 18 dołów żużlowych umożliwiających zagospodarowanie całości
żużla z pieca elektrycznego Huty Miedzi Głogów w przypadku ujednolicenia technologii
produkcji miedzi w Głogowie.
Trzeci rodzaj żużla z pieca elektrycznego (materiał odlewany) uzyskano poprzez
powtórne topienie żużla drugiego rodzaju – kruszywa - w piecu indukcyjnym średniej
częstotliwości typu Radyne R 60/RG z tyglem grafitowym (rys. 2.3.5). Żużel ten zalewany
był do kokili żeliwnej podgrzanej z wnękami o kształcie kwadratu. Następnie odlew był
przenoszony do pieca oporowego z programowanymi procesami cieplnymi tzn. wsad
utrzymywany był w temperaturze 800°C przez 24 godz., po czym następowało jego studzenie
z szybkością 1,5 °C/min. Uzyskany w ten sposób materiał ma strukturę krystaliczną [18,19].
Mając na uwadze fakt, że produkcja żużla z pieca elektrycznego wzrośnie z 350 000
Mg do około 1 000 000 Mg rocznie oczywistym jest konieczność odpowiedniego
zagospodarowania tegoż żużla.
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Rys. 2.3.5. Topienie materiału i wygrzewanie odlewów
Dostępność żużla; obecność w nim [67]:
-

aktywnych związków żelaza i krzemu oraz pierwiastków śladowych;

-

znacznej ilości tlenków alkalicznych CaO i MgO oraz tlenków amfoterycznych Al2O3
i Fe2O3;

oraz
- względy ekonomiczne i ekologiczne
stanowią podstawę do dalszych badań nad możliwością jego wykorzystania w różnych
dziedzinach, w tym i w technologii betonu.
Celowe wydaje się być określenie przydatności żużla pomiedziowego z pieca
elektrycznego Huty Miedzi Głogów jako dodatku do modyfikacji kompozytów cementowych.
Powyżej opisany żużel został poddany procesowi rozdrabniania poprzez mielenie.
Produkt mielenia żużla użyto w pracy jako dodatku mineralnego.
Otrzymane dodatki charakteryzowały się powierzchnią właściwą zbliżoną do cementu
(tab. 4.2.2.) I tak:
-

rozdrobniony żużel granulowany oznaczono na potrzeby badawcze pracy jako PR1;

-

rozdrobniony żużel poddany procesom powolnej krystalizacji – kruszywo, oznaczono
na potrzeby badawcze pracy jako PR2;

-

rozdrobniony żużel poddany procesom wysokotemperaturowej obróbki wtórnej,
oznaczono na potrzeby badawcze pracy jako PR3.
Badanym żużlem podstawiano część drobnego kruszywa pozostawiając stałą ilość

cementu w kompozytach. Przy zachowaniu stałej ilości cementu obraz ewentualnych zmian
właściwości kompozytów cementowych jest wynikiem zastosowania żużla. Ten sposób
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wprowadzenia dodatku jest właściwy dla materiałów eksploatowanych w środowiskach
destrukcyjnych.
W badaniach przyjęto stosowanie żużla w ilości 30% m. c. Ilość ta została
wyznaczona doświadczalnie na podstawie kryterium wytrzymałościowego (0 - 40% m.c.).
Dla zastosowanej ilości dodatku wytrzymałość na zginanie i ściskanie krótkoi długoterminowa zbliżona była do wytrzymałości zaprawy porównawczej kontrolnej.
Rysunek 2.3.6 przedstawia żużel w postaci wyjściowej (a) i rozdrobnionej (b)
umożliwiającej jego stosowanie jako dodatku do modyfikacji kompozytu cementowego.

Rys. 2.3.6. Żużel pomiedziowy z pieca elektrycznego: 1) żużel granulowany – o strukturze
bezpostaciowej; 2) żużel uzyskany poprzez powolne stygnięcie żużla - o strukturze
w większości krystalicznej; 3) żużel uzyskany poprzez topienie w piecu indukcyjnym
(obróbka termiczna) – o strukturze krystalicznej.
a) żużel w formie wyjściowej ; b) żużel po zmieleniu – dodatek do modyfikacji matrycy
cementowej (o granulacji D  0,125 mm)
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Przedmiotem tej pracy jest poznanie: czy warunki powstawania żużla pomiedziowego
wpływają na jego zachowanie się w układzie z cementem oraz określenie efektów użycia tego
żużla jako składnika matrycy cementowej z ukierunkowaniem na poznanie jego wpływu
na wybrane cechy kompozytów (np. wytrzymałość mechaniczną, odporność na działanie
korozji rozpuszczania i pęcznienia oraz wymywalność metali ciężkich).
2.3.1. Zakres badań
Przeprowadzone badania obejmowały:
-

charakterystykę żużla;

-

określenie wpływu zastosowanego żużla na kształtowanie się podstawowych cech
fizykomechanicznych matrycy cementowej;

-

reakcję na działanie wybranych środowisk agresywnych chemicznie.

-

określenie poziomu wymywalności metali ciężkich z żużla pomiedziowego (żużel
granulowany, kruszywo, odlewy) w odniesieniu do wymywalności z matryc
cementowych zawierających żużel pomiedziowy;
Określenie przydatności żużla pomiedziowego jako dodatku do modyfikacji matrycy

cementowej, a także określenie efektów jego użycia z ukierunkowaniem na poznanie jego
wpływu na wybrane cechy kompozytów (np. wytrzymałość mechaniczną, odporność
na działanie korozji rozpuszczającej i pęczniejącej oraz wymywalność metali ciężkich) oparto
na wynikach

kompleksowych

badań

obejmujących

analizy

składu

chemicznego,

mikrostruktury i podstawowych właściwości fizyko-mechanicznych.
Dla celów porównawczych analogiczne badania przeprowadzono dla kompozytu
cementowego nie modyfikowanego wykonanego na bazie cementu portlandzkiego CEM I
42,5 R.
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3. Przeprowadzone badania i stosowane metody
3.1. Materiały
Podstawowym spoiwem zaczynów i zapraw nie modyfikowanych (wzorcowych
porównawczych) i modyfikowanych był cement portlandzki CEM I 42,5 R Górażdże.
Ponadto do badań u żyto piasku normowego i wody destylowanej.
Jako dodatków użyto żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego HMG odpowiednio
rozdrobnionego (obróbka trybochemiczna), które ze względu na skład i strukturę określoną
przez warunki tworzenia - oznaczono jako PR1, PR2 i PR3. Żużel PR1 był już przedmiotem
badań [57,60,61,62,64]; potraktowano go więc jako porównawczy dla żużla PR2 i PR3.
3.2. Metody badań
3.2.1. Dodatki z żużla pomiedziowego
Obróbka trybochemiczna żużla
Żużel pomiedziowy (PR1, PR2, PR3) został zmielony na sucho w laboratoryjnym
młynie kulowym typu ML 005 Molino Balls do rozmiaru ziaren D < 0,125 mm.
Gęstość, stopień rozdrobnienia, odczyn pH, skład chemiczny
Gęstość uzyskanych dodatków określono przy użyciu piknometru zgodnie
z obowiązująca w tym zakresie normą [89].
Stopień rozdrobnienia określono poprzez pomiary powierzchni właściwej. Badania
powierzchni właściwej przeprowadzono metodą przepuszczalności powietrza [103].
Odczyny wyciągu wodnego pH badanych dodatków (30 % fazy stałej w zawiesinie)
oznaczono przy pomocy pehametru CP-215 firmy ELMETRO, a do badań użyto
kombinowanej elektrody szklanej.
Skład

chemiczny

dodatków

z

żużla

pomiedziowego

oznaczono

zgodnie

ze standardową procedurą wyznaczania składu chemicznego tych materiałów, metodą
rentgenofluorescencyjną zgodnie z WKJ-4/IB/12 [91].
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3.2.2. Skład fazowy
Skład fazowy uzyskanych dodatków, zaczynów z cementu CEM I 42,5 R
bez dodatków i z dodatkami po 28 dniach twardnienia oraz odpowiadającym zaczynom
zapraw po 6-cio miesięcznym kontakcie z wodą i agresywnymi roztworami określono
rentgenograficznie przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego typu BRUKER AXS D8
ADVANCE. Wykonano dyfraktogramy rentgenowskie próbek oraz na ich podstawie
wykonano identyfikację fazową. Analizę fazową prowadzono z użyciem programu XRAYAN
z bazą danych ICDD PDF-2 Release 2005 v 2.05. oraz programu Powdercell w wersji 2.3.
Dyfraktogramy proszkowe prób wykonano z zastosowaniem promieniowania CuK1
w zakresach pomiarowych kątów Bragga 2 : 5° do 70°, 14o do 54o oraz 14o do 70o.
Pomiary wykonano przy krokowym przesuwie goniometru co 0,02° i czasie zliczania
impulsów w każdym punkcie pomiarowym równym 4,5 s. Do rejestracji stosowano
krzemowy detektor paskowy.
Analizy

wykonano

w

Środowiskowym

Laboratorium

Unikalnej

Aparatury

Chemicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Termicznej analizie różnicowej poddano same dodatki (przed i po obróbce
trybochemicznej) oraz zaczyny z cementu CEM I 42,5 R bez i z dodatkami po 28 dniach
twardnienia. Badania prowadzono z użyciem derywatografu typu Setsys TG-DSC15 firmy
SETARAM Francja w następujących warunkach:
- zakres temperatur pomiaru:

20-1000oC,

- szybkość wzrostu temperatury pieca:

10oC/min,

- substancja odniesienia:

A12O3,

- atmosfera pieca:

N2.

Analizy derywatograficzne wykonano w Środowiskowym Laboratorium Unikalnej
Aparatury Chemicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3.2.3.

Morfologia

ziaren

dodatków,

mikrostruktura

matryc

cementowych

bez i z dodatkami
Obserwacje morfologii dodatków i mikrostruktury prowadzono z użyciem mikroskopu
skaningowego VEGA TS 5135 MM z mikrosondą rentgenowską [82], przy parametrach:
 napięcie przyspieszające – 25 kV,
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 niska próżnia – 10 Pa,
 elektrony odbite BSE.
Próbki nie były napylane.
Badaniom mikroskopowym SEM poddano:
-

dodatki z żużla pomiedziowego: PR1, PR2, PR3;

-

zaczyny bez dodatków i z dodatkami po 28 dniach twardnienia;

-

zaprawy bez dodatków i z dodatkami

po 6-cio miesięcznym

kontakcie

ze środowiskiem wodnym porównawczym i agresywnymi roztworami HCl i Na2SO4.
Badania te wykonano w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej.
3.2.4. Podstawowe właściwości fizyczne oraz wytrzymałość fb i fc
Wpływ dodatków z żużla pomiedziowego (PR1, PR2 i PR3) na wodożądność,
czas wiązania, stałość objętości cementu CEM I 42,5 R, a także nasiąkliwość
i mrozoodporność zapraw bez dodatków i z dodatkami oznaczono zgodnie z wytycznymi
przedmiotowych norm [90,92,93].
Wytrzymałość na zginanie fb (trzypunktowe podparcie) i ściskanie fc określono przed
i po kontakcie ze środowiskiem porównawczym wodnym i środowiskami agresywnymi:
kwasowym i siarczanowym. Oznaczenia wykonano zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm [88].

3.2.5. Odporność korozyjna matryc cementowych bez dodatków i z dodatkami
z żużla pomiedziowego
Badanie odporności korozyjnej zapraw bez dodatków i z dodatkami z żużla
pomiedziowego na działanie agresywnego środowiska kwasowego i siarczanowego
przeprowadzono metodą modelową selektywną. Za czynnik agresywny przyjęto roztwory
o silnej agresywności, o stężeniach dobranych wg normowych stężeń granicznych (tab. 2.2.1).
Odporność określono na podstawie zmian wytrzymałości – głównie fb oraz fc, a także na
podstawie zmian składu fazowego i mikrostruktury; po 6-cio miesięcznym kontakcie próbek
z roztworami agresywnymi i dla porównania ze środowiskiem wodnym.
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3.2.6. Wymywalność metali ciężkich z żużli pomiedziowych i z matryc cementowych bez
i z dodatkami
Badania te przeprowadzono na wyjściowych żużlach pomiedziowych oraz zaprawach
modyfikowanych dodatkami z żużla pomiedziowego (PR1, PR2 i PR3) oraz na zaprawie
porównawczej bez dodatków.
Do badań sporządzono wyciągi wodne zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy
„Charakteryzowanie odpadów Wymywanie Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania
ziarnistych materiałów odpadowych i osadów. Część 4: Jednostopniowe badanie porcjowe
przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości cząstek
poniżej 10 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości).” [94]
Próbki zostały rozkruszone do frakcji <10 mm, następnie odważono 100 g próbki,
dodano 1 litr wody dejonizowanej, umieszczono w urządzeniu mieszającym i wytrząsano
przez 24 h. Po tym czasie przefiltrowano odciek przez sączek membranowy 0,45 µm
z użyciem próżniowego urządzenia filtracyjnego.
W wyciągach przeprowadzono następujące badania:
 pH oznaczno według normy PN-90/ C- 4540/01. Woda ścieki. Badanie pH [95].
Zasada metody polega na pomiarze siły elektromotorycznej ogniwa w układzie
elektroda odniesienia -

roztwór badany, próbka wody lub ścieków, elektroda

pomiarowa.
 zawartość chlorków oznaczono według normy PN-ISO 9297, Jakość wody [96].
Metoda polega na miareczkowaniu azotanem srebra w obecności chromianu jako
wskaźnika( Metoda Mohra).
 zawartość siarczanów oznaczono według normy PN-ISO 9280. Jakość wody [97].
Jest to sposób oznaczanie siarczanów metodą grawimetryczną z chlorkiem baru.


Oznaczenie - Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn przeprowadzono metodą atomowej
spektrometrii absorpcyjnej z atomizacja w płomieniu według normy PN-ISO 8288.
2002 Jakość wody [98].

 Oznaczenie Cr przeprowadzono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej według
normy PN-ISO 1233:2000 [99].


Oznaczenie sodu i potasu przeprowadzono metodą emisyjnej spektrometrii
płomieniowej według normy PN-ISO 9964-3:1994 .Jakość wody [100, 101],

 Oznaczenie

zawartości

żelaza i manganu przeprowadzono według procedury

badawczej bazuje na normie : PN-92/C-04570/01. Woda i ścieki.
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 Tl wg Instrukcji Perkin-Elmer a bazującej na normie - PN-ISO 8288:2002.
Stężenia pierwiastków zostały oznaczone przy użyciu spektrometru absorpcji
atomowej, metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) oraz metodą
płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FEAS). Metoda polega na absorpcji przez
atomy danego pierwiastka promieniowania o takiej długości fali, jakie atomy te mogą same
emitować. Wielkość tej absorpcji zależy od liczby atomów w płomieniu. Na podstawie
pomiarów absorpcji, określa się zawartość poszczególnych metali w badanej próbce przez
porównanie z krzywą wzorcową.
Badania te wykonano w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu.
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4. Charakterystyka użytych do badań materiałów.
4.1. Charakterystyka cementu
Charakterystykę użytego do badań cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R Górażdże
przedstawiono w tabeli 4.1.1.
Tabela 4.1.1. Charakterystyka cementu CEM I 42,5 R Górażdże
Zawartość związków
chemicznych, %

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO
62,5 20,0

5,1

2,8

Na2Oeq
(Na2O + 0,658 K2O)

SO3

0,7

2,8

1,3

Zawartość chloru Cl , %

0,08

Skład mineralny

Zawartość, %

C3S

56,5

C2S

15,1

C3A

9,0

C4AF

8,2

Straty prażenia,%

3,50

Części nierozpuszczalne, %

0,7

Pow. F, m2/kg

316,00

Gęstość, Mg/m3

3,14

Odczyn pH

12,48

-

4.2. Charakterystyka żużla pomiedziowego użytego do badań w formie dodatków
Porównanie składu chemicznego i odczynu pH żużla pomiedziowego i odpowiednio
dodatków z niego otrzymanych w wyniku zastosowanej obróbki trybochemicznej w tabeli
4.2.1. Gęstość dodatków, ich powierzchnię właściwą oraz odczyn pH przedstawiono w tabeli
4.2.2.
Zarówno w badanym żużlu pomiedziowym, jak i odpowiednio dodatkach z niego
uzyskanych stwierdza się obecność (tab. 4.2.1.):
 w niewielkich ilościach związków (poniżej 1%) : Na, P, S, Ti, Cr, Mn, Cu, Zn, Mo,
Cl, Ni, W, V;
 w większych ilościach (od 1-5%): Mg, Al, K, Pb;
 w znaczących ilościach (powyżej 5 %): Ca, Si, Fe.

33

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

Jak wynika z powyższych danych skład chemiczny dodatków nie ulega zasadniczej
zmianie w porównaniu z żużlem przed obróbką trybochemiczną, z wyjątkiem zawartości Fe.
Następuje obniżenie zawartości Fe w dodatkach PR1, PR2 i PR3 (zmniejszenie o 1-1,5 %).
Tabela 4.2.1. Porównanie składu chemicznego i odczynów pH żużla pomiedziowego z pieca
elektrycznego przed i po zastosowanej obróbce trybochemicznej

Składnik
Na
Mg
Al
Si
P
S
K
Ca
Ti
Cr
Mn
Fe
Cu
Zn
Mo
Pb
Cl
Ni
W
V
Odczyn
pH *

Żużel pomiedziowego z pieca elektrycznego HMG
Przed obróbką trybochemiczną
Po obróbce trybochemicznej -„dodatki”
Z dołów
granulowany
odlewany
PR1
PR2
PR3
żużlowych
[%]
0,46
0,49
0,45
0,41
0,43
0,39
2,16
2,54
2,51
2,14
2,43
2,40
3,31
3,11
3,09
3,23
3,33
3,37
9,48
9,50
9,49
9,46
9,70
9,68
0,06
0,07
0,06
0,06
0,06
0,07
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1,57
1,56
1,62
1,65
1,62
1,76
12,52
11,40
11,96
12,48
11,73
12,13
0,28
0,27
0,27
0,31
0,28
0,28
0,06
0,06
0,07
0,05
0,07
0,06
0,17
0,16
0,17
0,18
0,17
0,18
7,32
7,22
7,12
6,30
6,00
5,71
0,62
0,50
0,21
0,69
0,59
0,23
0,46
0,47
0,31
0,47
0,40
0,28
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
1,42
0,37
0,16
1,46
0,43
0,14
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
7,18

7,21

8,34

8,93

10,02

9,93

* Zawartość fazy stałej w zawiesinie 30%.

Odczyn pH żużla pomiedziowego, zależnie od

warunków tworzenia,

waha

się od wartości pH  7,18 i pH  7,21 odpowiednio dla żużla granulatu i żużla z dołów
żużlowych do pH  8,34 w przypadku żużla odlewanego. Odczyn pH dodatków uzyskanych
z powyższego żużla wynosi odpowiednio pH  8,93 w przypadku PR1; pH  10,02
w przypadku PR2 oraz pH  9,93 w przypadku PR3. Jak widać z przedstawionych powyżej
wartości, w wyniku zastosowanej obróbki trybochemicznej żużla odczyn pH ulega
przesunięciu w kierunku zasadowym; najsilniej dla „dodatku” PR2.
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Tabela 4.2.2. Wyniki badania gęstości i powierzchni właściwej użytych do badań
uzyskanych z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego HMG i cementu

dodatków

Oznaczany parametr
Gęstość [Mg/m3]

Powierzchnia
właściwa F, [m2/kg]

Odczyn pH *

Dodatek PR1

3,10

201,2

8,8

Dodatek PR2

3,17

304,4

10,0

Dodatek PR3

3,13

267,3

9,9

CEM I 42,5 R

3,14

316,0

12,4



* Zawartość fazy stałej w zawiesinie 30%

Jak wynika z danych w tabeli 4.2.2. najwyższą gęstość właściwą ma dodatek z żużla
poddanego procesom powolnej krystalizacji (z dołów żużlowych) PR2 (3,17 Mg/ m3), nieco
niższą dodatek z żużla odlewanego (poddanego procesom wysokotemperaturowej obróbki
wtórnej-rekrystalizacja w piecu) PR3 (3,13 Mg/ m3), najniższą gęstością charakteryzuje się
dodatek otrzymany z żużla granulowanego PR1 (3,10 Mg/ m3).
Wg gęstości, powierzchni właściwej i wielkości odczynu pH badane dodatki można
uszeregować następująco:
PR2  PR3  PR1
Użyte do badań dodatki otrzymane z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego,
oznaczone w pracy symbolami PR1, PR2 i PR3 (tab. 4.1.1, 4.2.1 i 4.2.2) charakteryzują się
zbliżonym do cementu jakościowym składem chemicznym i podobną gęstością.
Wyniki obserwacji mikroskopowych SEM żużla pomiedziowego z pieca
elektrycznego i stosownie do warunków jego tworzenia - dodatków z niego uzyskanych
przedstawiono na rysunkach 4.2.1. – 4.2.3.; wyniki badań składu fazowego (XRD)
na rys.4.2.4 - 4.2.7 oraz rys. 4.2.11 – 4.2.17 i tab. 4.2.3; a wyniki termicznej analizy
różnicowej (DTA) dodatków otrzymanych z żużla pomiedziowego HMG przedstawiono
na rys. 4.2.8. – 4.2.10.
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Wyniki obserwacji mikroskopowych (SEM) eksponują różnice w wielkościach
i kształcie ziaren dodatków PR1, PR2 i PR3 pomimo zastosowania obróbki trybochemicznej
o tych samych parametrach. Związane jest to z inną podatnością na mielenie wynikającą
z warunków tworzenia żużla pomiedziowego.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys.4.2.1 Obraz SEM żużla PR1[a), b)], PR2 [c), d)] i PR3 [e), f)]; przed obróbką
trybochemiczną a),c),e) i po obróbce trybochemicznej b), d), f). Powiększenie 2000x
Żużel pomiedziowy z pieca elektrycznego HMG granulowany charakteryzuje się
ziarnami zeszkliwionymi o różnych kształtach i wielkości (rys. 4.2.2 a i b). Na rys.4.2.1 b)
i 4.2.2 c) widoczny jest obraz uzyskanego z niego dodatku (PR1).

36

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

a)

b)

c)

Rys. 4.2.2. Porównanie obrazu mikroskopowego SEM żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego
HMG - granulatu uzyskanego w wyniku gwałtownego studzenia wodą; przed i po zastosowanej
obróbce trybochemicznej; a) żużel pomiedziowy przed obróbką trybochemiczną, pow. 90x i b) pow.
1000x, c) żużel pomiedziowy po obróbce trybochemicznej - dodatek PR1, pow. 2000x

a)

b)

c)

Rys. 4.2.3. Porównanie obrazu mikroskopowego SEM żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego
HMG – po procesach powolnej krystalizacji (w dołach żużlowych); przed i po zastosowanej obróbce
trybochemicznej; a), b) żużel pomiedziowy przed obróbką trybochemiczną, pow. 1000x, c) żużel
pomiedziowy po obróbce trybochemicznej- dodatek PR2, pow. 2000x

a)

b)

c)

Rys. 4.2.4. Porównanie obrazu mikroskopowego SEM żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego
HMG – po procesie wysokotemperaturowej obróbki wtórnej; przed i po zastosowanej obróbce
trybochemicznej; a) żużel pomiedziowy przed obróbką trybochemiczną, pow. 90x i b) pow. 1000x, c)
żużel pomiedziowy po obróbce trybochemicznej - dodatek PR3, pow. 2000x
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Żużel pomiedziowy z pieca elektrycznego HMG wolno studzony w dołach żużlowych
(rys.4.2.1. c),d) i

4.2.3 a) i b) przypomina wyglądem bazalt. Rys. 4.2.1. d) i 4.2.3. c)

przedstawia obraz uzyskanego z niego dodatku (PR2).
Żużel pomiedziowy z pieca elektrycznego HMG po wysokotemperaturowej obróbce
wtórnej również przypomina wyglądem bazalt, widoczne są pory po ubytku gazu (rys. 4.2.4.
a i b). Rys. 4.2.1. f) i 4.2.4. c) przedstawia obraz uzyskanego dodatku (PR3).
Zarówno w dodatku PR2, jak i PR3 widoczne są metale ciężkie (rys. 4.2.3 i 4.2.4)
w miarę jednorodnie rozłożone w objętości próbek. Nie stwierdza się mikroskopowo (SEM)
ich obecności w dodatku PR1. Związane jest to z amorficzną budową tego dodatku
(rys. 4.2.2).
W badaniach rentgenowskich XRD widoczne są różnice w zawartości faz
krystalicznych dodatków związane z warunkami tworzenia żużla pomiedziowego z pieca
elektrycznego HMG.
Rys. 4.2.5 przedstawia dyfraktogram dodatku PR1, gdzie obok dominującej fazy amorficznej
zaobserwować można słabe refleksy pochodzące od niewielkich ilości substancji
krystalicznych.

Rys. 4.2.5. Dyfraktogram dodatku PR1
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Rys. 4.2.6. Dyfraktogram dodatku PR2
Na dyfraktogramie rentgenowskim dodatku PR2 z żużla otrzymanego przez powolne
chłodzenie w dołach żużlowych (rys. 4.2.6) obserwuje się, oprócz niewielkich ilości fazy
amorficznej manifestującej się podniesieniem tła w zakresie kątów 2  10-15 o, refleksy
pochodzące od substancji krystalicznych.

Rys. 4.2.7. Dyfraktogram dodatku PR3
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Na dyfraktogramie rentgenowskim dodatku PR3 uzyskanego z żużla poddanego
wysokotemperaturowej obróbce wtórnej (rys. 4.2.7) obserwuje się, podobnie jak w dodatku
PR2, oprócz niewielkich ilości fazy amorficznej manifestującej się podniesieniem tła
w zakresie kątów 2  10-15 o, refleksy pochodzące od substancji krystalicznych.
W tabeli 4.2.3 zestawiono główne fazy obecne w dodatkach (PR1, PR2 i PR3) z żużla
pomiedziowego z pieca elektrycznego, dopasowane na podstawie porównania z danymi
zawartymi w bazie danych ICDD PDF-2 Release 2005 v 2.05.

Tabela 4.2.3. Zidentyfikowane fazy
Nr zapisu
00-052-0512(C)
01-087-0046(*)
01-074-2328(N )
01-076-0504 (N)

Wzór chemiczny
CFe 15,1
syn-Ca2Mg(Si2O7)
C

Rodzaj
próbki
PR1

(Na1,2O)(Al2O3)(SiO2)2,8 H 0,8

01-071-4107 (N)
01-071-1234 (I)

Ca
Mg Al 0,6 Fe 1,4 O4

01-077-1702(N)

Na 8,56 (Al6Si6O24)(SO4)1,56S0,44

01-076-1470 (*)
01-074-2307(N)
01-070-3189 (N)
00-041-1483(I)
00-052-0512 (C)
01-074-2328 (N )
01-076-0504 (N)
01-071-1234 (I)
01-077-1702 (N )
01-076-1470 (*)
01-074-2307 (N )
01-070-3189 (N)
00-041-1483 (I)
00-052-0512 (C)
01-079-2424 (*)

Fe 21,333O32
syn-SiC
Na2C2
Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6
CFe 15,1
C
(Na1,2O)(Al2O3)(SiO2)2,8 H 0,8
Mg Al 0,6 Fe 1,4 O4
Na 8,56 (Al6Si6O24)(SO4)1,56S0,44
Fe 21,333O32
syn-SiC
Na2C2
Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6
CFe 15,1
syn-Ca2(Mg 0,75Al 0,25)(Si1,75
Al 0,25O7)
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Rys. 4.2.8 przedstawia porównanie dyfraktogramów badanych dodatków z żużla
pomiedziowego z pieca elektrycznego HMG.

Rys. 4.2.8. Dyfraktogramy dodatków uzyskanych z żużla pomiedziowego z pieca
elektrycznego HMG – zestawienie zbiorcze
Jak wynika z rys. 4.2.8 i tabeli 4.2.3 badane dodatki PR1, PR2 i PR3 różnią się
strukturą. Obserwuje się zmianę składu fazowego w stosunku do dodatku porównawczego
PR1. Oprócz prawie całkowicie amorficznego dodatku PR1 mamy dwa rodzaje dodatku
(PR2 i PR3), w których stwierdza się obecność głównie faz krystalicznych. W dodatkach
PR2 i PR3 są obecne takie same fazy krystaliczne, różnią się one między sobą zawartością
tych faz. W dodatku PR2 występuje dodatkowo wapń oraz inna odmiana akermanitu niż
w dodatku PR3.
Wyniki termicznej analizy różnicowej (DTA) dodatków otrzymanych z żużla
pomiedziowego z pieca elektrycznego HMG przedstawiono na rys. 4.2.9 – 4.2.11.
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Rys. 4.2.9. Przebieg krzywej DTA dodatku PR1

Rys.4.2.10. Przebieg krzywej DTA dodatku PR2

Rys.4.2.11. Przebieg krzywej DTA dodatku PR3
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Na derywatogramach badanych próbek dodatków obserwuje się efekty związane
z rozkładem i przemianą fazową. I tak:
 Dla dodatku PR1 obserwuje się jeden efekt egzotermiczny; zaczyna się on
w temperaturze 813oC, osiąga maksimum przy 850oC i kończy się w temperaturze
885oC; przebiega bez ubytku masy. Świadczy to o przebudowie strukturalnej. Wyniki
analizy termicznej potwierdzają zdolność tego dodatku do rekrystalizacji i spiekania
w badanym zakresie temperatur. Po działaniu temperatury 10 -1000oC dodatek
z postaci proszkowej przechodzi w formę spieku.,
 Dla dodatku PR2 obserwuje się jeden efekt endotermiczny. Zaczyna się on
w temperaturze 47ºC, osiąga maksimum przy 89oC i kończy się w temperaturze
160oC; przebiega bez ubytku masy. Po działaniu temperatury 10-1000oC dodatek PR2
nadal pozostaje w postaci proszkowej.
 Na derywatogramie dodatku PR3 obserwuje się dwa efekty, a mianowicie:
o pierwszy efekt jest efektem endotermicznym związanym z rozkładem niektórych
faz; zaczyna się on w temperaturze 43oC, osiąga maksimum przy 89oC i kończy się
w temperaturze 160oC. Przebiega bez ubytku masy.,
o Drugi efekt jest efektem egzotermicznym; zaczyna się w temperaturze 970 oC,
osiąga maksimum przy 989oC i kończy się w temperaturze 993oC; przebiega bez
ubytku masy. Świadczy o przebudowie struktury. Po działaniu temperatury
10-1000oC dodatek PR3 nadal pozostaje w postaci proszkowej.
Próbki dodatków uzyskane poprzez wygrzanie w temperaturze do 1000oC (po badaniu
DTA) poddano badaniom rentgenowskim XRD (rys. 4.2.12 – 4.2.18) aby dokładnie określić
jakie zmiany fazowe zaszły w badanych dodatkach po ich ponownym wygrzaniu
w temperaturze do 1000oC
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Akermanit

Augit

Rys.4.2.12. Dyfraktogram dodatku PR1 uzyskanego po ponownym wygrzaniu go
w temperaturze do 1000oC

Akermanit

Augit

Rys. 4.2.13. Dyfraktogram dodatku PR2 po ponownym wygrzaniu go w temperaturze
do 1000oC
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Akermanit

Augit

Rys. 4.2.14. Dyfraktogram dodatku PR3 po ponownym wygrzaniu go w temperaturze
do 1000oC

Rys. 4.2.15. Zestawienie dyfraktogramów dodatku PR1:
a) dodatek w postaci wyjściowej, b) po ponownym wygrzaniu do temperatury 1000oC
(po badaniu DTA)
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Jak wynika z rys. 4.2.4 i 4.2.11 po wygrzaniu próbek dodatku PR1 uzyskanego z żużla
wyjściowego z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego HMG do temperatury 1000

o

C

uległ zmianie jego skład fazowy; dodatek PR1 z prawie całkowicie amorficznego przeszedł
w postać krystaliczną.

Rys. 4.2.16. Zestawienie porównawcze dyfraktogramów dodatku PR2: a) dodatek w postaci
wyjściowej, b) po ponownym wygrzaniu do temperatury 1000oC (po badaniu DTA)
Poddanie próbek dodatków PR2 i PR3 powtórnej obróbce termicznej w temperaturze
10 - 1000 oC nie zmienia zasadniczo ich budowy. Struktura ich pozostaje krystaliczna,
następuje jednak wzrost zawartości tych samych faz w porównaniu do ich zawartości w
próbkach wyjściowych.

Rys. 4.2.17. Zestawienie dyfraktogramów dodatku PR3:
a) dodatek w postaci wyjściowej, b) po ponownym wygrzaniu do temperatury 1000oC
(po badaniu DTA)
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Rys. 4.2.18. Zestawienie zbiorcze dyfraktogramów próbek dodatków PR1, PR2 i PR3
po ponownym wygrzaniu do temperatury 1000oC (po badaniu DTA)
We wszystkich próbkach poddanych wygrzaniu do temperatury 1000 oC (badanie
DTA) dominują dwie główne fazy krystaliczne, a mianowicie akermanit i augit.
Po ponownym wygrzaniu (badanie DTA) stopień wykrystalizowania ulega zwiększeniu.
Oprócz tego pojawiają się, w niewielkich ilościach, nowe fazy (w stosunku do postaci
wyjściowej dodatków). Ze względu na występowanie ich w śladowych ilościach próba
identyfikacji nie powiodła się.

47

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

5. Dodatki z żużla pomiedziowego w układzie z cementem.
Badania laboratoryjne wybranych właściwości matrycy cementowej, wykonanej
z cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R (próbka wzorcowa porównawcza), a także matrycy
cementowej modyfikowanej dodatkami PR1, PR2, PR3 uzyskanymi z żużla pomiedziowego
z pieca elektrycznego HMG prowadzone były na zaczynach o składzie podanym w tabeli 5.1
i na zaprawach o składzie przedstawionym w tabeli 5.2.
Wpływ dodatków PR1, PR2 i PR3 na wybrane cechy matrycy cementowej określono
na podstawie wyników badań, których zakres przedstawiono poniżej, rys. 5.1.
Zaczyny:

Zaprawy:

POCEMI42,5; PPR1; PPR2; PPR3

MOCEM I42,5; MPR1; MPR2; MPR3

Oznaczona cecha:

Oznaczona cecha:
Konsystencja, plastyczność;
mrozoodporność; o; nw; fb;
fc

Właściwa ilość H2O [%]; czas
wiązania [min]; stałość  [mm];
SEM; XRD; DTA

Rys. 5.1. Program badań wpływu dodatków z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na
wybrane cechy matrycy cementowej
Ilość dodatku ustalono kierując się wymaganiami w zakresie własności fizycznych
i mechanicznych modyfikowanego spoiwa, zgodnymi z aktualną normą PN-EN 197- 1 [90].
Modyfikacja składu zaczynów polegała na zastąpieniu danej ilości cementu
badanymi dodatkami PR1, PR2, PR3.
Tabela 5.1. Rodzaje badanych próbek zaczynów
Oznaczenie
próbki

Rodzaj próbkizaczyn

Skład próbek

POCEMI42,5

bez dodatku – próbka porównawcza

- Cement portl. CEM I 42,5R (500g)
- właściwa ilość wody

PPR1

z 30% m. c. dodatku PR1 dodanego
zamiast 30 % cementu

- Cement portl. CEM I 42,5R (350g)
- dodatek PR1 (150g)
- właściwa ilość wody

PPR2

z 30% m. c. dodatku PR2 dodanego
zamiast 30 % cementu

- Cement portl. CEM I 42,5R (350g)
-dodatek PR2 (150g)
-właściwa ilość wody

PPR3

z 30% m. c. dodatku PR3 dodanego
zamiast 30 % cementu

- Cement portl. CEM I 42,5R (350g)
- dodatek PR3 (150g)
- właściwa ilość wody
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Skład zapraw odpowiadał zaprawie normowej, z tym, że dodatek liczony w % masy
cementu zastępował równoważną masę piasku (zawartość cementu w badanych składach nie
ulegała zmianie, ilość dodatku wynosiła 30% masy cementu).
Badany żużel pomiedziowy był dodawany (wagowo) zamiast najdrobniejszych frakcji
kruszywa (zawartość podstawianych frakcji kruszywa 0-0,25 mm w użytym piasku
normowym wynosiła 24,9%).. Tak więc podstawiano 10 % kruszywa normowego (tabela
5.2.) żużlem pomiedziowym; zachowana była stała ilość cementu i stałe w/c we wszystkich
próbkach. Niewielkie różnice w porowatościach obliczonych wynikają z różnicy gęstości
piasku normowego i gęstości badanego żużla PR1, PR2 i PR3 (tabl. 5.3. – względna zmiana
porowatości próbek:
∆P = (ρM/ρ MOCEMI -1) x 100 [%]).
Ustalone ilości dodatków w przeliczeniu na masę cementu i masę podstawianego
kruszywa przedstawiono w tab. 5.3., natomiast składy zapraw - w tablicy 5.4.
Tabela 5.2. Ilość dodatku w przeliczeniu na masę cementu i ilość podstawianego nim kruszywa
Rodzaj dodatku

Ilość dodatku
[%] masy cementu

[%] masy kruszywa*

Żużel PR1

30

10

Żużel PR2

30

10

Żużel PR3

30

10

*masa podstawianego kruszywa [%] = masa cementu x dodatek [%] / masa kruszywa
Tabela 5.3. Skład zapraw [kg], gęstość obliczona ρM, względna zmiana porowatości ∆P

Zaprawy

CEMENT
[KG]

Piasek [kg]
Woda [kg]
PR1 [kg]
PR2 [kg]
PR3 [kg]
Gęstość ρM
[Mg/m3]
ρM/ρ MOCEMI
∆P [%]*

MOCEMI

MPR1

MPR2

MPR3

0,45

0,45

0,45

0,45

1,35
0,225
-

1,215
0,225
0,135
-

1,215
0,225
0,135
-

1,215
0,225
0,135

2,307

2,327

2,329

2,328

1
0

1,0087
 0,87

1,0095
 0,95

1,0091
 0,91

* ∆P = (ρM/ρ MOCEMI -1) x 100
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5.1. Wpływ zastosowanych dodatków na wybrane cechy matrycy cementowej oraz
mikrostrukturę, rodzaj i morfologię hydratów w zaczynach

Uzyskane wyniki badania właściwej ilości wody w zaczynie (do konsystencji
normowej), określenia czasu początku i końca wiązania oraz stałości objętości zestawiono
w tabeli 5.1.1.
Tabela 5.1.1. Wyniki badań określenia właściwej ilości wody w zaczynie, określenia czasu początku
i końca wiązania oraz stałości objętości
Oznaczenie próbki

Właściwa ilość
wody
[%]

Początek
wiązania,
tp; [min]

Koniec
wiązania,
tk;
[min]

Stałość
objętości,
v;
[mm]

POCEMI42,5

27,6

120

260

0,0

PPR1

26,0

97

315

0,4

PPR2

25,8

155

415

0,5

PPR3

26,2

80

325

0,7

Wymagana ilość wody do uzyskania konsystencji normowej dla próbki wzorcowej
(tab. 5.1.1.) wyniosła 27,6%. Użycie dodatków PR1, PR2 i PR3 spowodowało nieznaczne
zmniejszenie ilości wody wymaganej do uzyskania normowej konsystencji. Ilość wody,
o którą zmniejszyło się zapotrzebowanie zaczynu nie jest proporcjonalna do ilości odjętego
cementu. Uwidacznia się tu wpływ fizycznego oddziaływania dodatku - zarodkowania.
Początek wiązania dla zaczynów z dodatkiem PR1 i PR3, w stosunku do zaczynu
porównawczego ulega skróceniu; natomiast dla zaczynu z dodatkiem PR3 ulega wydłużeniu.
Koniec wiązania dla badanych trzech dodatków ulega wydłużeniu w porównaniu z zaczynem
porównawczym – o podobny okres dla próbek z dodatkiem PR1 i PR3; największe
wydłużenie stwierdzono dla dodatku PR2.
Stałość objętości matrycy cementowej modyfikowanej dodatkami

z żużla

pomiedziowego z pieca elektrycznego nie ulega zasadniczym zmianom, różni się niewiele od
wyniku uzyskanego dla matrycy porównawczej bez dodatku. Wszystkie wyniki spełniają
wymagania odpowiedniej normy w tym zakresie [92].
Wyniki obserwacji SEM przełomów zaczynów bez (POCEMI42,5) i z dodatkami
(PPR1, PPR2, PPR3) po 28 dniach twardnienia przedstawiają rys. 5.1.1, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7;
a wyniki

bezwzorcowej

mikroanalizy

rentgenowskiej

przedstawiają rys. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8.
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a)

b)

c)

c)

2

3
1

Rys. 5.1.1. Obraz mikroskopowy SEM zaczynu porównawczego bez dodatków (POCEMI42,5);
a) i b) widoczny portlandyt płytkowy, fazy tobermorytopodobne głównie żelowe, etryngit,
reliktowe ziarna cementu; c) z zaznaczonymi punktami, w których wykonano rentgenowską
mikroanalizę bezwzorcową EDS (pkt. 1, 2 i 3). Pow. 2000x
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a)

b)

c)

Rys. 5.1.2. Bezwzorcowa mikroanaliza rentgenowska EDS charakterystycznych produktów
obecnych w zaczynie cementowym porównawczym bez dodatków (POCEMI42,5):
a) w punkcie oznaczonym 1 na rys. 5.1.1, b) w punkcie oznaczonym 2 na rys. 5.1.1, c) w
punkcie oznaczonym 3 na rys. 5.1.1.
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Bezwzorcowa

mikroanaliza

rentgenowska

EDS

dla

zaczynu

cementowego

porównawczego bez dodatków (POCEMI42,5) w p. 1 i 2 na rys. 5.1.1 wykazała obecność
wapnia, krzemu i niewielkich ilości glinu, sodu, potasu, siarki i magnezu. Natomiast w p. 2 na
rys. 5.1.1 stwierdza się wyższą zawartość krzemu i wapnia. W p. 3 na rys. 5.1.1 obecne są
przede wszystkim wapń i tlen; pozostałe pierwiastki występują w niewielkich ilościach.
a)

b)

c)

3

1
4
2

Rys. 5.1.3. Obraz mikroskopowy SEM zaczynu modyfikowanego dodatkiem PR1 (PPR1);
a) i b) widoczny dobrze wykrystalizowany portlandyt płytkowy, fazy tobermorytopodobne
głównie żelowe, etryngit, reliktowe ziarna klinkieru; c) z zaznaczonymi punktami, w których
wykonano rentgenowską mikroanalizę bezwzorcową EDS (pkt. 1, 2, 3 i 4). Pow. 2000x
a)
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b)

c)

d)
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Rys. 5.1.4. Bezwzorcowa mikroanaliza rentgenowska EDS charakterystycznych produktów
obecnych w zaczynie cementowym z dodatkiem PR1 (PPR1):
a) w punkcie oznaczonym 1 na rys. 5.1.3,
b) w punkcie oznaczonym 2 na rys. 5.1.3,
c) w punkcie oznaczonym 3 na rys 5.1.3,
d) w punkcie oznaczonym 4 na rys. 5.1.3.

Bezwzorcowa

mikroanaliza

rentgenowska

EDS

dla

zaczynu

cementowego

z dodatkiem PR1 (PPR1) w p. 1 na rys. 5.1.3 wykazała obecność węgla, tlenu, wapnia, potasu,
krzemu, siarki i

niewielkich ilości glinu; pozostałe pierwiastki występują w znikomych

ilościach. Natomiast w p. 2 na rys. 5.1.3 stwierdza się zawartość tlenu, wapnia, węgla, glinu,
krzemu, siarki; pozostałe pierwiastki występują w niewielkich ilościach. W p. 3 na rys. 5.1.3
obecne są przede wszystkim tlen, wapń, krzem, żelazo, węgiel, glin, potas, magnez; pozostałe
pierwiastki występują w niewielkich ilościach. W p. 4 na rys. 5.1.3. obecne są przede
wszystkim wapń, tlen, krzem, żelazo, węgiel, glin; pozostałe pierwiastki występują
w niewielkich ilościach.
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a)

b)

c)

3

1

2

Rys. 5.1.5. Obraz mikroskopowy SEM zaczynu modyfikowanego dodatkiem PR2 (PPR2);
a) i b) widoczny portlandyt, stosunkowo dużo faz tobermorytopodobnych żelowych
i drobnokrystalicznych, etryngit, reliktowe ziarna klinkieru; c) z zaznaczonymi punktami,
w których wykonano rentgenowską mikroanalizę bezwzorcową EDS (pkt. 1, 2 i 3). Pow.
2000x
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a)

b)
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c)

Rys. 5.1.6. Bezwzorcowa mikroanaliza rentgenowska EDS charakterystycznych produktów
obecnych w zaczynie cementowym z dodatkiem PR2 (PPR2):
a) w punkcie oznaczonym 1 na rys. 5.1.5,
b) w punkcie oznaczonym 2 na rys. 5.1.5,
c) w punkcie oznaczonym 3 na rys. 5.1.5.

Bezwzorcowa

mikroanaliza

rentgenowska

EDS

dla

zaczynu

cementowego

z dodatkiem PR2 (PPR2) w p. 1 na rys. 5.1.5 wykazała obecność tlenu, wapnia, krzemu;
pozostałe pierwiastki występują w znikomych ilościach. Natomiast w p. 2 na rys. 5.1.5
stwierdza się zawartość wapnia, tlenu, krzemu, żelaza, węgla, glinu, potasu, siarki, magnezu;
pozostałe pierwiastki występują w znikomych ilościach. W p. 3 na rys. 5.1.5 obecne są przede
wszystkim tlen, wapń, krzem, węgiel, magnez, glin, żelazo; pozostałe pierwiastki występują
w znikomych ilościach.
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a)

b)

c)

1
2

3

Rys. 5.1.7. Obraz mikroskopowy SEM zaczynu modyfikowanego dodatkiem PR3 (PPR3);
a) i b) widoczny portlandyt płytkowy, fazy tobermorytopodobne głównie żelowe, etryngit,
reliktowe ziarna klinkieru; c) z zaznaczonymi punktami, w których wykonano rentgenowską
mikroanalizę bezwzorcową EDS (pkt. 1, 2 i 3). Pow. 2000x
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a)

b)
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c)

Rys. 5.1.8. Bezwzorcowa mikroanaliza rentgenowska EDS charakterystycznych produktów
obecnych w zaczynie cementowym z dodatkiem PR3 (PPR3):
a) w punkcie oznaczonym 1 na rys. 5.1.7,
b) w punkcie oznaczonym 2 na rys. 5.1.7,
c) w punkcie oznaczonym 3 na rys. 5.1.7.
Bezwzorcowa

mikroanaliza

rentgenowska

EDS

dla

zaczynu

cementowego

z dodatkiem PR3 (PPR3) w p. 1 na rys. 5.1.7 wykazała obecność tlenu, wapnia, krzemu,
węgla, żelaza, glinu, magnezu, potasu; pozostałe pierwiastki występują w niewielkich
ilościach. Natomiast w p. 2 na rys. 5.1.7

stwierdza się zawartość wapnia, tlenu; pozostałe

pierwiastki występują w znikomych ilościach. W p. 3 na rys. 5.1.7

obecne są przede

wszystkim tlen, węgiel, wapń, krzem; pozostałe pierwiastki występują w niewielkich
ilościach.
Z obserwacji mikroskopowych i odpowiadających im mikroanaliz rentgenowskich
wynika, że badane dodatki PR1, PR2 i PR3 w początkowym okresie twardnienia (28 dni)
nie wpływają znacząco na morfologię hydratów cementu i niewiele wpływają na skład
fazowy zaczynu. Porównanie morfologii kryształów CH i AFt w zaczynach bez (PO CEMI)
i z dodatkiem PR1 i PR3 wskazuje na lepsze wykształcenie kryształów w zaczynie z tymi
dodatkami. Widoczne w zaczynie rozproszone ziarna dodatku PR1 i PR3 wskazują na jego
małą aktywność w silnie zasadowym środowisku; natomiast dla dodatku PR2 obserwuje się
większe przereagowanie ziaren dodatku, obserwuje się więcej faz tobermorytopodobnych
żelowych i drobnokrystalicznych w porównaniu z zaczynem z dodatkiem PR1.
Można zauważyć, że w zaczynach z dodatkami reliktowe ziarna klinkieru są mniejsze
w porównaniu do występujących w zaczynie bez dodatków.
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5.2. Skład fazowy zaczynu bez i z badanymi dodatkami z żużla pomiedziowego z pieca
elektrycznego
Dyfraktogramy zaczynów:

porównawczego

czystego

bez

dodatków

POCEMI

i z badanymi dodatkami PR1, PR2, PR3 (odpowiednio zaczyny PPR1, PPR2, PPR3) wraz
ze zidentyfikowanymi fazami przedstawia rys. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4. Zestawienie zbiorcze
porównawcze tych dyfraktogramów przedstawia rys. 5.2.5.

Rys. 5.2.1. Dyfraktogram zaczynu porównawczego bez dodatków (POCEMI) wraz
z identyfikowanymi fazami

Rys. 5.2.2. Dyfraktogram zaczynu z dodatkiem PR1 (PPR1) wraz z identyfikowanymi fazami
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Rys. 5.2.3. Dyfraktogram zaczynu z dodatkiem PR2 (PPR2) wraz z identyfikowanymi fazami

Rys. 5.2.4. Dyfraktogram zaczynu z dodatkiem PR3 (PPR3) wraz z identyfikowanymi fazami
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Rys. 5.2.5. Zestawienie porównawcze dyfraktogramów
i z badanymi dodatkami po 28 dniach twardnienia

zaczynów

porównawczego

Z analizy dyfraktogramów (rys. 5.2.1.–5.2.5.) wynika, że po 28 dniach twardnienia
zaczynów w wodzie, niezależnie od składu, głównymi ich składnikami są; portlandyt, etringit,
fazy CSH, niewielkie ilości siarczanu wapnia oraz relikty ziaren klinkieru (alit, belit).
Zaczyny te różnią się zawartością poszczególnych faz. W zaczynie czystym porównawczym
występują linie dyfrakcyjne wskazujące na występowanie w nim kwarcu.
Wyniki termicznej analizy różnicowej DTA 28d matryc cementowej porównawczej
i modyfikowanych dodatkami uzyskanymi z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego
HMG przedstawiają rys. 5.2.6. – 5.2.9. i tabl. 5.2.1.
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Rys. 5.2.6. Przebieg krzywej DTA zaczynu czystego porównawczego POCEMI42,5

Rys. 5.2.7. Przebieg krzywej DTA zaczynu PPR1 z dodatkiem PR1
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Rys. 5.2.8. Przebieg krzywej DTA zaczynu PPR2 z dodatkiem PR2

Rys. 5.2.9. Przebieg krzywej DTA zaczynu PPR3 z dodatkiem PR3
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Tabela 5.2.1. Zestawienie efektów cieplnych i ubytków masy 28d zaczynów
Położenie efektu [°C]
Zaczyn

POCEMI42,5

PPR1

PPR2

PPR3

Tp

Tmax

Tk

Ubytek
masy [%]

I

115

139

167

3,9

II

474

501

510

2,0

III

752

784

796

1,3

I

98

133

153

4,3

II

463

492

501

1,5

III

758

781

791

0,8

I

110

133

154

2,7

II

459

493

506

1,8

III

754

782

791

1,0

I

98

133

153

4,2

II

439

493

506

2,4

III

737

770

787

1,0

Efekt

∑ ubytku
masy [%]

20,5

18,5

17,2

18,1

Z analizy termogramów DTA (rys. 5.2.6 - 5.2.9) i zestawienia efektów termicznych
(tabl. 5.2.1) wynika, że dla wszystkich składów występują 3 charakterystyczne efekty
endotermiczne związane z:
- ubytkiem związanej wody (I efekt),
- rozkładem wodorotlenku wapnia (II efekt),
- rozkładem węglanów (III efekt).
Dla badanych zaczynów z dodatkami uzyskanymi z żużla pomiedziowego z pieca
elektrycznego HMG występuje przesunięcie maksimów wszystkich trzech efektów do niższej
temperatury. Ponadto stwierdza się mniejszą zawartość węglanów w porównaniu do zaczynu
bez dodatków (POCEMI42,5). Zaczyny z dodatkami charakteryzuje o około 10 – 15% mniejszy,
sumaryczny ubytek masy w porównaniu z zaczynem bez dodatków (POCEMI42,5). Ponadto
w zaczynie z dodatkiem PR1 (PPR1) występuje czwarty efekt z maksimum ok. 850oC i jest
on efektem egzotermicznym.
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5.3. Charakterystyka zapraw modyfikowanych dodatkami z żużla pomiedziowego
Badania prowadzono na zaprawach bez i z dodatkami z żużla pomiedziowego z pieca
elektrycznego o składach przedstawionych w tabeli 5.2, zgodnie z programem badań
przedstawionym na rys. 5.1.
Oznaczenia konsystencji i plastyczności wykonano na zaprawach nie związanych,
a mrozoodporności, gęstości objętościowej, nasiąkliwości wagowej oraz wytrzymałości
na zginanie fb i ściskanie fc na próbkach zapraw stwardniałych o wymiarach 0,04x0,04x0,16m
wykonanych zgodnie z normą PN EN 196-1 [88]. Uzyskane wyniki badań konsystencji
i plastyczności

przedstawia

tabela

5.3.1,

gęstości

objętościowej

tabela

5.3.2,

nasiąkliwości wagowej (zgodnie z PN-85/B-04500 [93]) tabela 5.3.3, mrozoodporności tabela
5.3.4, a wytrzymałości na zginanie fb i ściskanie fc tabela 5.3.5 oraz rys.5.3.1 i 5.3.2.
Tabela 5.3.1. Wyniki badania konsystencji i plastyczności zaprawy
Oznaczenie
próbki

Plastyczność*
[cm]

Konsystencja**
[cm]

MOCEMI42,5

12,9

5,0

MPR1

14,3

6,0

MPR2

13,0

5,0

MPR3

13,5

4,0

*wartość średnia z trzech próbek
** wartość średnia z trzech próbek

Wynik badania plastyczności (tab.5.3.1) dla próbki porównawczej wynosi  12,9 cm.
Wprowadzenie dodatku PR1 spowodowało zwiększenie plastyczności do wartości 14,3 cm
a dodatku PR3 do wartości 13,5 cm. Dla dodatku PR2 ( 13,0 cm) uzyskuje się wyniki
zbliżone do próbki porównawczej. Podobnie, w przypadku konsystencji, obserwuje
się poprawę cechy dla dodatku PR1 (6,0 cm), dla dodatku PR2 cecha ta nie ulega zmianie
(5,0 cm - taka sama jak dla próbki porównawczej). Wprowadzenie dodatku PR3
spowodowało obniżenie wartości z 5,0 cm dla próbki porównawczej do wartości 4,0 cm.
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Tabela 5.3.2. Wyniki badania oznaczenia gęstości objętościowej
Oznaczenie
próbki

Masa próbki w
stanie suchym *
[g]

Objętość
próbki [cm3]

Gęstość
objętościowa w
stanie suchym
[g/cm3]

MOCEMI42,5

560,07

256,00

 2,19

MPR1

568,13

256,00

 2,22

MPR2

566,40

256,00

 2,21

MPR3

570,00

256,00

 2,23

* przedstawiony wynik jest średnią z trzech próbek

Zastosowane ilości dodatków w niewielkim stopniu wpływają na zmianę gęstości
objętościowej próbek (tab. 5.3.2). Spowodowane jest to podstawieniem masowym części
kruszywa dodatkami PR1, PR2 i PR3. Gęstość ta uległaby zmianie gdyby podstawiano
dodatkiem kruszywo objętościowo. Badane dodatki mają większą gęstość objętościową niż
użyte kruszywo.
Tabela 5.3.3. Wyniki badania nasiąkliwości
Oznaczenie próbki

Średnia nasiąkliwość*
nw
[%]

MOCEMI42,5
MPR1
MPR2
MPR3

7,83
7,78
7,81
7,59

* przedstawiony wynik jest średnią z trzech próbek
Zastosowane do modyfikacji matrycy cementowej dodatki PR1, PR2 i PR3 nie
powodują znaczących zmian jej nasiąkliwości (tab.5.3.3).
Tabela 5.3.4. Oznaczenie mrozoodporności kompozytów cementowych (zapraw) modyfikowanych
dodatkami z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego HMG

Rodzaj próbki

Ubytek masy próbek
po badaniu mrozoodporności *
m, [%]

Spadek wytrzymałości na ściskanie próbek
po badaniu mrozoodporności **
 fc, [%]
15,23
6,60
8,79
7,94

MOCEMI42,5
0,064
MPR1
0,075
MPR2
0,067
MPR3
0,236
* przedstawiony wynik jest średnią z sześciu próbek każdego rodzaju
** przedstawiony wynik jest średnią z dwunastu próbek każdego rodzaju
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uszkodzenia próbek
po badaniu mrozoodporności
Nie stwierdza się
Nie stwierdza się
Nie stwierdza się
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Po 25 cyklach zamrażania i odmrażania [88,93] największy spadek wytrzymałości
na ściskanie  fc wykazała zaprawa porównawcza MOCEMI42,5; zaprawy z dodatkami
uzyskanymi z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego HMG (MPR1, MPR2, MPR3)
wykazały o ok. połowę mniejszy spadek wytrzymałości na ściskanie od zaprawy
porównawczej. Wartości te nie przekroczyły wielkości dopuszczalnej wynoszącej 20%.
Ubytek masy m dla wszystkich badanych rodzajów zapraw nie przekraczał dopuszczalnej
wartości 1%, największy ubytek masy stwierdzono dla zaprawy z dodatkiem PR3. Pozostałe
osiągnęły wyniki niewiele różniące się od siebie.
Zachodzące w czasie zmiany wytrzymałości (na zginanie fb i ściskanie fc) badanych
zapraw określano po 2, 7, 28, 90 i 180 dniach od ich wykonania. Wyniki tych badań
przedstawia tabela 5.3.5 i rys. 5.3.1 i 5.3.2.
Tabela 5.3.5. Kształtowanie się wytrzymałości na zginanie i na ściskanie
Oznaczenie
próbki

Wytrzymałość na zginanie fb *
[MPa]

Wytrzymałość na ściskanie fc **
[MPa]

Badanie po okresie [dni]

Badanie po okresie [dni]

2
dni

7
dni

28
dni

90
dni

180
2 dni
dni

7 dni

28 dni

90 dni

180
dni

MOCEMI42,5

2,80 3,04 4,38 6,41 8,21 23,75

28,95

42,97

52,32

57,71

MPR1

2,84 2,96 4,42 6,70 8,80 23,70

28,12

43,40

58,44

69,38

MPR2

3,12 3,53 4,42 6,26 8,53 25,16

30,00

42,71

57,32

70,10

MPR3

2,96 2,96 4,26 6,50 8,64 24,74

30,52

43,02

57,09

67,81

* przedstawiony wynik jest średnią z trzech próbek,

** przedstawiony wynik jest średnią z sześciu próbek
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Rys. 5.3.1. Kształtowanie się wytrzymałości na zginanie fb zapraw w funkcji czasu:
porównawczej (MOCEMI42,5) i modyfikowanej dodatkami PR1, PR2 i PR3; (SD, n=3)

Rys. 5.3.2. Kształtowanie się wytrzymałości na ściskanie fc zapraw w funkcji czasu:
porównawczej (MOCEMI42,5) i modyfikowanej dodatkami PR1, PR2 i PR3; (SD, n=6)
Przyjęty sposób postępowania dodatkiem kruszywa powoduje, że niezależnie
od aktywności dodatku i czasu twardnienia wytrzymałość próbek z dodatkiem jest większa
od zawierających w swym składzie sam cement; a wyniki z pomiarów wytrzymałości
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z upływem czasów twardnienia (tab. 5.3.5) potwierdzają praktycznie brak aktywności
badanego żużla w środowisku samej wody.
Jak wynika z danych zamieszczonych w tab. 5.3.5 i na rys. 5.3.1 wartości
wytrzymałości na zginanie fb badanych zapraw kształtują się podobnie dla wszystkich
rodzajów próbek. Po 180 dniach twardnienia wartości fb dla próbek z „dodatkami” PR1, PR2
i PR3 są niewiele wyższe (o 5–7%) od próbki porównawczej.
Wartości wytrzymałości na ściskanie fc (tab. 5.3.5 i rys. 5.3.2) po okresie 2, 7, 28 i 90
dni twardnienia są zbliżone do wartości uzyskiwanej dla próbek porównawczych, natomiast
po 180 dniach wartości fc dla próbek z „dodatkami” są wyższe od wartości próbek
porównawczych. I tak dla:
 dla zaprawy z dodatkiem PR1 (MPR1) o 20,22%;
 dla zaprawy z dodatkiem PR2 (MPR2) o 21,47%;
 dla zaprawy z dodatkiem PR3 (MPR3) o 17,50%.
W oparciu o wytrzymałość na ściskanie fc długoterminową zapraw (180 dni) badane
dodatki układają się w szereg:
f MPR2 > f MPR1 >f MPR3>> f MOCEM I 42,5
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6. Zachowanie się dodatków w układzie z cementem w wybranych środowiskach
agresywnych
Wpływ dodatków wytworzonych z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego HMG
na odporność korozyjną matrycy cementowej określono na podstawie wyników badań
zapraw. Program przeprowadzonych badań przedstawia rys. 6.1.

Zaprawy:
MOCEM I, MPR1, MPR2, MPR3

Odporność korozyjna
Kwasowa

Siarczanowa
fb,; fc; SEM; XRD

Rys. 6.1. Program badań odporności korozyjnej zapraw bez i z badanymi dodatkami
Do badań zastosowano środowisko kwasowe i siarczanowe jako te, które powodują
dwa odmienne typy korozji, a mianowicie:
-

korozję rozpuszczającą; środowisko kwasowe (roztwór wodny HCl),

-

korozję pęczniejącą; środowisko siarczanowe (roztwór wodny Na2SO4).
Badania prowadzono na próbkach zapraw o wymiarach 0,040,040,16 m

wykonanych zgodnie z normą PN EN 196-1 [88]. Po rozformowaniu wszystkie próbki
pozostawiono na 28 dni w nasyconym roztworze wodorotlenku wapnia. Następnie, część
próbek zapraw pozosta-wiono jako porównawcze do czasu pomiaru wytrzymałości
na zginanie fb i ściskanie fc, część umieszczono w dwóch wybranych agresywnych
środowiskach (kwasowym i siarczanowym). Próbki do badań zmian struktury i składu
fazowego pobierano z tych samych środowisk.
Do badania odporności korozyjnej zapraw zastosowano metodę modelową
selektywną, o dobranej wg normowych stężeń granicznych [102] zawartości czynnika
agresywnego. Parametry stosowanych środowisk i warunki kontaktu z nimi próbek podano
w tabeli 6.1.
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Tabela 6.1. Parametry stosowanych środowisk korozyjnych, warunki kontaktu próbek
Środowisko
Warunki

HCl

Na2SO4

+

Stężenie [mg/l], stałe

[H ]

[mg /l SO42-]

3,0

3750

Czas kontaktu [dni]

H2O


180

Temperatura [ C]

20 ± 2

V roztworu/V próbek

2,56dm3/0,0256dm3

o

Stacjonarny roztwór, stałe stężenie  codzienna kontrola

Efekt działania środowisk agresywnych określano na podstawie zmian wytrzymałości
fb i fc oraz zmian struktury i składu fazowego badanych zapraw.

6.1. Określenie odporności korozyjnej zapraw na podstawie zmian wytrzymałości
W zastosowanej metodzie badawczej za miarę odporności korozyjnej badanych
zapraw przyjęto współczynnik odporności korozyjnej OK obliczany w oparciu o pomiary
wytrzymałości fb i fc . Pomiarów tych dokonywano po 1, 3 i 6 miesiącach kontaktu próbek
ze stosowanymi środowiskami agresywnymi i porównawczym wodnym. W zastosowanej
meto-dzie badawczej uznaje się za odporne ciała próbne, dla których wskaźnik odporności
korozyjnej przy zginaniu wynosi OKb = 0,75.
Współczynnik odporności korozyjnej OK obliczano ze wzoru:
OK =

f agres
f H 2O

gdzie:
fagres – wytrzymałość na zginanie lub ściskanie próbek zapraw po kontakcie z roztworem
korozyjnym,
fH2O- wytrzymałość próbek po kontakcie z wodą.
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6.2. Odporność korozyjna zapraw z dodatkami z żużla pomiedziowego z pieca
elektrycznego w środowisku kwasowym
Wskaźniki odporności korozyjnej OK
Wartości wytrzymałości na zginanie fb i ściskanie fc zapraw bez i z dodatkami po 1, 3
i 6 miesiącach kontaktu ze środowiskiem kwasowym i wodnym przedstawia tabela
6.2.1, natomiast obliczone z wytrzymałości fb i fc wskaźniki odporności korozyjnej OK tabela
6.2.2 i rys.6.2.1.
Tabela 6.2.1. Wytrzymałość fb i fc zapraw bez i z dodatkami po kontakcie ze środowiskiem wodnym
i kwasowym
Wytrzymałość na zginanie [MPa]
Oznaczenie

Środowisko

kwasowe

Czas kontaktu z roztworem

korozyjnym [miesiące]

korozyjnym [miesiące]

4,38

H2O

MPR1

kwasowe

4,42

H2O

MPR2

kwasowe

4,42

H2O

MPR3

kwasowe
H2O

[MPa]

Czas kontaktu z roztworem

0*
MOCEMI

Wytrzymałość na ściskanie

4,26

1

3

6

5,58

6,60

5,98

6,00

7,85

10,20

5,89

7,93

9,46

6,20

8,62

11,80

5,86

7,37

8,59

6,04

8,10

12,10

5,69

7,44

8,57

6,10

8,15

11,78

*) fb i fc po 28d twardnienia w wodzie
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0*
42,97

43,40

42,71

43,02

1

3

6

57,55 58,56

41,25

50,48 55,60

60,82

56,14 65,02

63,75

56,42 66,80

71,10

56,10 65,28

55,88

56,20 66,34

72,08

55,31 61,73

54,12

55,76 62,87

70,11
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Tabela 6.2.2. Wskaźniki odporności korozyjnej OK zapraw bez i z dodatkami po kontakcie ze
środowiskiem kwasowym
Wskaźnik odporności korozyjnej OK
Czas kontaktu [miesiące]
Oznaczenie
1

3

6

1

OKb

3

6

OKc

MOCEMI

0,930

0,840

0,590

1,140

1,050

0,678

MPR1

0,950

0,920

0,802

0,995

0,982

0,897

MPR2

0,970

0,910

0,710

0,998

0,984

0,775

MPR3

0,930

0,910

0,730

0,992

0,981

0,772

a)

b)

Rys.6.2.1. Zmiana OKb (a) i OKc (b) zapraw z dodatkami PR1, PR2 i PR3 i zaprawy
porównawczej (MOCEMI ) w środowisku kwasowym w funkcji czasu
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Otrzymane wyniki potwierdzają małą odporność matrycy cementowej na działanie
kwasu, niezależnie od jej składu. Wielkość zmian w czasie w zaprawach z dodatkami jest
mniejsza i zależy od rodzaju dodatku (tab. 6.2.1). Jak wynika z przedstawionych w tabeli
6.2.2 i na rys. 6.2.1 wskaźników odporności OK, w kwasowym środowisku, najlepiej
zachowała się zaprawa z dodatkiem PR1. Po 6 miesiącach kontaktu z roztworem kwasu
wartość OKb i OKc tej zaprawy wyniosła odpowiednio 0,802 i 0,897. Zaprawa z dodatkiem
PR3 osiąga wynik zbliżony (OKb=0,73) do przyjętej w zastosowanej metodzie wartości
granicznej OKb=0,75.

Na podstawie wyznaczonych wskaźników kwasowej odporności korozyjnej OKb
zapraw badane dodatki układają się w szereg odwrotny do wartości ich odczynu pH:

OkbMPR1 > OkbMPR3 > OkbMPR2>> OkbMOCEMI42,5
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Środowisko kwasowe a mikrostruktura i skład fazowy zapraw
Efekty działania środowiska kwasowego na zaprawy, oceniane na podstawie zmian
mikrostruktury i składu fazowego wskazują, że dodatki z żużla pomiedziowego z pieca
elektrycznego zmniejszają podatność matrycy cementowej na korozję rozpuszczania. Rysunki
6.2.2 – 6.2.6 przedstawiają mikrostrukturę zapraw (SEM) bez i z dodatkami po 180 dniach
przebywania w środowisku wodnym porównawczym i w środowisku kwasowym. Porównanie
mikrostruktur SEM zapraw z obu tych środowisk przedstawia tabela 6.2.3.
a)

b)

c)

d)

Rys. 6.2.2. Obraz mikroskopowy (SEM) mikrostruktury badanych zapraw przechowywanych
w środowisku wodnym porównawczym; a) zaprawa porównawcza bez dodatku MOCEMI, b)
zaprawa z dodatkiem PR1 – MPR1, c) zaprawa z dodatkiem PR2 – MPR2, d) zaprawa z
dodatkiem PR3 – MPR3. Czas kontaktu 180 dni
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a)

b)

Rys. 6.2.3. Mikrostruktura SEM zaprawy porównawczej MOCEMI po 180 dniach
działania środowiska kwasowego; pow. 2000 x

a)

b)

Rys. 6.2.4. Mikrostruktura SEM zaprawy z dodatkiem PR1 – MPR1 po 180 dniach
działania środowiska kwasowego; pow. 2000 x
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a)

b)

Rys. 6.2.5. Mikrostruktura SEM zaprawy z dodatkiem PR2 – MPR2 po 180 dniach kontaktu
ze środowiskiem kwasowym; pow. 2000 x

a)

b)

Rys. 6.2.6. Mikrostruktura SEM zaprawy z dodatkiem PR3 – MPR3 po 180 dniach
działania środowiska kwasowego; pow. 2000 x
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Tabela 6.2.3. Porównanie mikrostruktury SEM zapraw po 180 dniach kontaktu ze środowiskiem
porównawczym wodnym i agresywnym kwasowym
Rodzaj zaprawy

Mikrostruktura zapraw SEM po kontakcie ze środowiskiem:
porównawczym wodnym
kwasowym

porównawcza
bez dodatku
MOCEMI42,5

zaprawa z
dodatkiem PR1
– MPR1

zaprawa z
dodatkiem PR2
– MPR2

zaprawa z
dodatkiem PR3
– MPR3
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Porównanie obrazów mikroskopowych (SEM) mikrostruktury przełomów próbek
zapraw po 6 miesiącach agresji kwasowej (tab. 6.2.3) w porównaniu z mikrostrukturą takich
samych zapraw pozostawionych przez ten sam okres w środowisku wodnym porównawczym
wskazuje, że:
-

w próbkach z badanymi dodatkami, z obu rodzajów środowisk, nie obserwuje
się reliktowych ziaren klinkieru,

-

największe zniszczenie obserwuje się w matrycy porównawczej bez dodatków
MOCEMI42,5,

-

po działaniu środowiska agresywnego mikrostruktura zapraw z dodatkami jest bardziej
zwarta;

-

w próbkach z

dodatkiem PR1, obok dobrze wykształconych krystalitów, widoczne

są formy żelowe; nie obserwuje się selektywnego ługowania składników.
Zestawienia porównawcze dyfraktogramów badanych zapraw po 180 dniach kontaktu
ze środowiskiem wodnym porównawczym i kwasowym przedstawiają rys. 6.2.7 i 6.2.8.

Rys. 6.2.7. Zestawienie porównawcze dyfraktogramów badanych zapraw ze środowiska
porównawczego wodnego
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Z porównania dyfraktogramów ze środowiska porównawczego wodnego wynika,
że we wszystkich badanych zaprawach występują podobne fazy; różnice występują w ich
zawartości. Wyniki te potwierdzają badania mikroskopowe SEM.

Rys. 6.2.8. Zestawienie porównawcze dyfraktogramów badanych zapraw ze środowiska
agresywnego kwasowego
Analiza składu fazowego zapraw bez i z dodatkami z żużla pomiedziowego z pieca
elektrycznego, ze środowisk wodnego porównawczego i kwasowego (rys.6.2.7 i rys.6.2.8),
potwierdza największą zawartość portlandytu w zaprawach MOCEMI42,5 i MPR1 ze środowiska
wodnego, mniejszą zawartość w zaprawach z dodatkiem PR2 i PR3 (MPR2 i MPR3). W wyniku
działania roztworu kwasu zawartość Ca(OH)2 ulega obniżeniu we wszystkich badanych
zaprawach. Najmniej zawiera go zaprawa porównawcza bez dodatku. Badania rentgenowskie
wskazują na mniejsze wypłukanie portlandytu z zapraw z dodatkami z żużla pomiedziowego
w porównaniu do zaprawy bez dodatków. Koreluje to z wynikami badań mikroskopowych.
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6.3. Odporność korozyjna zapraw z dodatkami z żużla pomiedziowego z pieca
elektrycznego w środowisku siarczanowym
Wskaźniki odporności korozyjnej OK
Wyniki pomiarów wytrzymałości na zginanie fb i ściskanie fc zaprawy z dodatkami
otrzymanymi z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego HMG i porównawczych. po 1, 3
i 6 miesiącach kontaktu ze środowiskiem siarczanowym przedstawia tabela 6.3.1.
Obliczone z wytrzymałości wskaźniki odporności korozyjnej OK przedstawiono w tabeli
6.3.2 i zilustrowano na rys.6.3.1.
Tabela 6.3.1. Wytrzymałość fb i fc zapraw bez i z dodatkami po kontakcie ze środowiskiem wodnym
i siarczanowym
Wytrzymałość na zginanie
[MPa]
Oznaczenie

Środowisko

Czas kontaktu z roztworem

Czas kontaktu z roztworem

korozyjnym [miesiące]

korozyjnym [miesiące]

0*
MOCEMI

MPR1

siarczanowe
H2 O
siarczanowe

4,38

4,42

H2 O
MPR2

siarczanowe

4,42

H2 O
MPR3

siarczanowe
H2 O

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

4,26

1

3

6

6,30

9,53

7,24

6,00

7,85

10,20

6,45

8,62

9,47

6,20

8,62

11,80

6,40

8,10

8,96

6,04

8,10

12,10

6,22

8,07

8,83

6,10

8,15

11,78

0*
42,97

43,40

42,71

43,02

1

3

6

56,52

64,04

56,75

50,48

55,60

60,82

59,80

65,12

67,19

56,42

66,80

71,10

60,70

64,28

65,38

56,20

66,34

72,08

61,30

62,24

63,00

55,76

62,87

70,11

*) fb i fc po 28d twardnienia w wodzie

Jak wynika z tabeli 6.3.1 wytrzymałość fb i fc, zaprawy z dodatkami PR1, PR2 i PR3,
podobnie jak bez, po półrocznym kontakcie z wodą i agresywnym roztworem siarczanu jest
większa od 28d wytrzymałości.
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Tabela 6.3.2. Wskaźniki odporności korozyjnej OK zapraw bez i z dodatkami po kontakcie
ze środowiskiem siarczanowym
Wskaźnik odporności korozyjnej OK.
Czas kontaktu [miesiące]
Oznaczenie
1

3

6

1

OKb

3

6

OKc

MOCEMI

1,050

1,210

0,710

1,120

1,150

0,933

MPR1

1,040

1,000

0,802

1,060

0,970

0,945

MPR2

1,060

1,000

0,740

1,080

0,970

0,907

MPR3

1,020

0,990

0,750

1,100

0,990

0,899

Przebieg zmian w czasie wskaźnika OK potwierdza znane prawidłowości związane
z korozją siarczanową. Po początkowym uszczelnieniu zapraw produktami reakcji
i odpowiadającym temu wzroście wytrzymałości (tab. 6.3.2) dalszy przyrost produktów
reakcji prowadzi do powstania naprężeń i spadków wytrzymałości. Jak wynika
z przedstawionych w tab. 6.3.2 względnych zmian wytrzymałości, największe przyrosty,
a następnie spadki fb wystąpiły w zaprawie bez dodatków. Z zestawionych w tabl. 6.3.2
wskaźników odporności korozyjnej wynika, że kryterium odporności korozyjnej (OKb ≥ 0,75)
spełnia zaprawa z dodatkiem PR1 i PR3, największą wartość OKb = 0,802 wykazała zaprawa
z dodatkiem PR1. Dodatki z żużla pomiedziowego, w porównaniu do zaprawy porównawczej
bez dodatku, zmniejszają wrażliwość matrycy cementowej na działanie siarczanów.

a)
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b)

Rys. 6.3.1. Zmiana OKb (a) i OKc (b) zapraw z dodatkami PR1, PR2 i PR3 i zaprawy
porównawczej (MOCEMI) w środowisku siarczanowym w funkcji czasu

Na podstawie wyznaczonych wskaźników siarczanowej odporności korozyjnej OKb
zapraw badane dodatki układają się w szereg odwrotny do wartości ich odczynu pH:
OkbMPR1 > OkbMPR3 > OkbMPR2>> OkbMOCEMI42,5
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Środowisko siarczanowe, a mikrostruktura i skład fazowy zapraw
Wyniki badań wpływu środowiska siarczanowego na mikrostrukturę i skład fazowy
zapraw (rys.6.3.2-6.3.5; tab. 6.3.3, rys. 6.3.6) korelują ze wskaźnikami odporności korozyjnej.
a)

b)

Rys. 6.3.2. Mikrostruktura SEM zaprawy porównawczej MOCEMI po 180 dniach
działania środowiska siarczanowego; pow. 2000 x

a)

b)

Rys. 6.3.3. Mikrostruktura SEM zaprawy z dodatkiem PR1 – MPR1 po 180 dniach
działania środowiska siarczanowego; pow. 2000 x
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a)

b)

Rys. 6.3.4. Mikrostruktura SEM zaprawy z dodatkiem PR2 – MPR2 po 180 dniach kontaktu
ze środowiskiem siarczanowym; pow. 2000 x
a)

b)

Rys. 6.3.5. Mikrostruktura SEM zaprawy z dodatkiem PR3 – MPR3 po 180 dniach
działania środowiska siarczanowego; pow. 2000 x
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Tabela.6.3.3. Porównanie mikrostruktury SEM badanych zapraw po 180 dniach kontaktu
ze środowiskiem porównawczym wodnym i agresywnym siarczanowym
Rodzaj zaprawy

Mikrostruktura zapraw SEM po kontakcie ze środowiskiem:
porównawczym wodnym
siarczanowym

porównawcza
bez dodatku
MOCEMI42,5

zaprawa z
dodatkiem PR1
– MPR1

zaprawa z
dodatkiem PR2
– MPR2

zaprawa z
dodatkiem PR3
– MPR3
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Jak wynika z rys.6.3.2-6.3.5 i tab. 6.3.3:
-

W mikrostrukturze matrycy zaprawy porównawczej widoczne są liczne spękania będące
efektem działania środowiska agresywnego siarczanowego. Obserwujemy tu znaczne
ilości etryngitu.,

-

Struktura matrycy zapraw z dodatkami z żużla pomiedziowego jest bardziej zwarta,
obecne są etryngit, monosiarczan i gips. Morfologia powstałych, na skutek działania
środowiska siarczanowego, produktów jest inna niż w matrycy porównawczej. Powstają
formy o mniejszej sile niszczenia, nie obserwuje się takich spękań jak w matrycy
porównawczej.

Rys. 6.3.6. Zestawienie porównawcze dyfraktogramów badanych zapraw ze środowiska
agresywnego siarczanowego (po180 dniach kontaktu z roztworem agresywnym)

Na podstawie dyfraktogramów (rys.6.3.6) badanych zapraw po działaniu środowiska
agresywnego siarczanowego stwierdza się:
-

w zaprawach z dodatkami, oprócz gipsu niewielkie ilości etryngitu i monosiarczanu,

-

w zaprawie porównawczej (MOCEMI42,5) obecne są znacznie większe ilości etryngitu.

Wyniki te korelują z badaniami mikroskopowymi SEM.
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7. Wymywalność metali z żużli pomiedziowych i zapraw bez i z badanymi dodatkami
Badania wymywalności metali przeprowadzono na zaprawach: porównawczej
i modyfikowanych badanymi dodatkami z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego po 28
dniach twardnienia w środowisku wodnym. Uzyskane wyniki w odniesieniu do wartości
dopuszczalnych zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U.2006 nr 137 poz. 984).przedstawiono w tabeli 7.1.
Jak wynika z tabeli 7.1. wymywalność metali z zapraw jest znacznie niższa od ich
wymywalności

z samych

żużli

pomiedziowych.

Wymywalność

metali

z

zaprawy

porównawczej i zapraw z badanymi dodatkami z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego
jest porównywalna.
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Tabela 7.1. Zawartość metali w wyciągu żużli pomiedziowych i zapraw modyfikowanych dodatkami
PR1, PR2 i PR3 i zaprawy porównawczej

UZYSKANY WYNIK
PARAMETR

Wartości
żużel
granulo-

dopuszczalne
kruszywo

odlew

MPR 1

MPR 2

MPR 3

MO cem. I

wany
Cl- [mg/l]

59,4

49,5

49,4

22,69

29,78

25,53

36,87

1 000

SO42- [mg/l]

< 23,3

< 23,3

< 23,3

6,58

5,76

4,12

3,29

500

Cd [mg/l]

0,09

<0,02

<0,02

0,010

0,012

0,012

0,021

0,4

Co [mg/l]

<0,048

<0,048

<0,048

<0,048

<0,048

<0,048

<0,048

1

Cr [mg/l]

0,068

<0,1

<0,1

0,0035

0,0041

0,0038

0,0053

0,1

Cu [mg/l]

0,36

<0,05

<0,05

<0,019

<0,019

<0,019

0,020

0,5

Fe [mg/l]

<0,045

<0,045

<0,045

<0,045

<0,045

<0,045

<0,045

10

K [mg/l]

-

-

-

160,87

32,19

50,85

61,57

80

Na [mg/l]

-

-

-

15,20

8,07

10,12

5,99

800

Ni [mg/l]

<0,11

<0,1

<0,1

0,040

0,042

0,044

0,046

0,5

Pb [mg/l]

<0,2

<0,2

<0,2

<0,063

<0,063

0,18

<0,063

0,5

Tl [mg/l]

-

-

-

0,15

0,14

0,16

0,17

1

Zn [mg/l]

0,53

<0,2

<0,2

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

2
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8. Podsumowanie
W 2012 roku KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczął prace zmierzające do ujednolicenia
technologii produkcji miedzi i zastąpienia istniejących „piecy szybowych” technologią „pieca
zawiesinowego”. Po zakończeniu budowy pieca zawiesinowego głównym żużlem
odpadowym produkowanym przez KGHM Polska Miedź S.A. będzie żużel z pieca
elektrycznego. Jego produkcja wzrośnie do około 1 000 000 Mg rocznie. Oczywistym więc
jest konieczność odpowiedniego zagospodarowania tegoż żużla. Żużel ten, pod względem
składu chemicznego i budowy strukturalnej nie ma odpowiednika wśród żużli
pomiedziowych produkowanych na świecie. Dostępność, skład i fizykomechaniczne
właściwości oraz względy ekonomiczne i ekologiczne stanowiły podstawę do podjęcia badań
nad możliwością jego wykorzystania jako dodatku mineralnego do modyfikacji kompozytów
cementowych.
Z porównania własności żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego i odpowiednio
dodatków z niego otrzymanych wynika, że:
-

skład chemiczny dodatków uzyskanych w wyniku zastosowania obróbki trybochemicznej
żużla pomiedziowego, nie ulega zasadniczej zmianie w porównaniu z żużlem
wyjściowym (tab.4.2.1),

-

w wyniku zastosowanej obróbki trybochemicznej żużla pomiedziowego odczyn pH ulega
przesunięciu w kierunku zasadowym; najsilniej dla dodatku PR2 (tab.4.2.2),

-

w badaniach rentgenowskich XRD i mikroskopowych SEM widoczne są różnice
w strukturze dodatków związane z warunkami tworzenia żużla pomiedziowego; oprócz
prawie całkowicie amorficznego dodatku PR1 mamy dwa rodzaje dodatku (PR2 i PR3),
w których obecne są takie same fazy krystaliczne lecz o innej zawartości,

-

zarówno w dodatku PR2, jak i PR3 widoczne są metale ciężkie (rys. 4.2.3 i 4.2.4)
w miarę jednorodnie rozłożone w objętości próbek; nie stwierdza się mikroskopowo
(SEM) ich obecności w dodatku PR1 (rys. 4.2.2),

-

wyniki analizy termicznej potwierdzają zdolność badanych dodatków do rekrystalizacji
w zakresie temperatury 10-1000oC, największą dla PR1 i mniejszą dla PR2 i PR3;

-

z analizy rentgenograficznej produktów rekrystalizacji (rys.4.2.12– 4.2.18) wynika,
że powstają głównie augit i akermanit (dla bezpostaciowego PR1) lub zwiększa się
stopień ich wykrystalizowania (w PR2 i PR3).
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W układzie z cementem dodanie 30% PR1, PR2 i PR3 w praktyce niewiele zmienia
wodożądność i stałość objętości cementu CEM I, natomiast powoduje wydłużenie czasu
wiązania odpowiednio o 21%, 59% i 25% (tab.5.1.1).
Z badań mikroskopowych SEM i rentgenowskich (rys.5.1.1-5.1.8 oraz rys.5.2.1-5.2.5)
wynika, że głównymi składnikami badanych zaczynów są: portlandyt, etringit, fazy CSH,
niewielkie ilości siarczanu wapnia oraz relikty ziaren klinkieru (alit, belit). Można zauważyć
(SEM), że w zaczynach z dodatkami reliktowe ziarna klinkieru są mniejsze od występujących
w zaczynie bez dodatków. Porównanie morfologii kryształów CH i AFt w zaczynach bez
(POCEMI) i z dodatkiem PR1 i PR3 (PPR1 i PPR3) wskazuje na lepsze wykształcenie kryształów
w zaczynie z tymi dodatkami. Widoczne w zaczynie rozproszone ziarna dodatku PR1 i PR3
wskazują na jego małą aktywność w silnie zasadowym środowisku; natomiast dla dodatku
PR2 obserwuje się większe przereagowanie ziaren. Dodatki te pełnią głównie funkcję
wypełnienia, brak aktywności w normalnych warunkach zwiększa stopień krystaliczności
hydratów.
Z termicznej analizy różnicowej (DTA) zaczynów (rys. 5.2.6 - 5.2.9 i tab.5.2.1)
wynika, że dla wszystkich składów występują 3 charakterystyczne efekty endotermiczne
związane z: ubytkiem związanej wody, rozkładem wodorotlenku wapnia i rozkładem
węglanów. Obserwuje się niewielkie przesunięcie maksimów tych efektów termicznych
do niższej temperatury w porównaniu do zaczynu bez dodatku.

Biorąc pod uwagę wyniki otrzymane dla zapraw można stwierdzić co następuje:
-

zastosowane do modyfikacji matrycy cementowej dodatki PR1, PR2 i PR3 nie powodują
zasadniczych zmian w konsystencji i plastyczności nie związanych zapraw (tab. 5.3.1,
tab. 5.3.2),

-

niezależnie od składu zaprawy, badana po 28 dniach twardnienia nasiąkliwość nie ulega
zasadniczym zmianom (tab.5.3.3),

-

badanie mrozoodporności zapraw wykazało o ok. połowę mniejszy spadek wytrzymałości
na ściskanie fc zapraw z dodatkami (MPR1, MPR2, MPR3) od zaprawy porównawczej
(tab.5.3.4),

-

wartości wytrzymałości na zginanie fb badanych zapraw kształtują się podobnie dla
wszystkich rodzajów w całym okresie badawczym (po 180 dniach wartości te są wyższe
o ok. 7-15% od fb zaprawy porównawczej; tab.5.3.5 i rys.5.3.1),
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-

wartości wytrzymałości na ściskanie fc (tab. 5.3.5 i rys. 5.3.2) po okresie 2, 7, 28 i 90 dni
twardnienia są zbliżone do wartości uzyskiwanej dla zaprawy porównawczej, natomiast
po 180 dniach wartości fc dla zapraw z dodatkami są wyższe średnio o ok. 20%
od wartości fc osiąganej przez zaprawę porównawczą,

-

jak wynika z powyższego dodatki PR1, PR2 i PR3 pełnią funkcję wypełnienia,
modyfikują skład ziarnowy, drobnoziarniste dodatki wpływają na hydratację cementu
poprzez zwiększenie ilości hydratów w określonym czasie w wyniku heterogenicznego
zarodkowania,

-

wpływ użytych dodatków na wytrzymałość fc długoterminową zapraw układa się
w szereg:
f MPR2 > f MPR1 >f MPR3>> f MOCEM I 42,5

-

dodanie 30% m. c. PR1, PR2 i PR3 (zawierających w swym składzie metale ciężkie)
w zasadzie nie wpływa na zwiększenie poziomu wymywalności metali z zapraw
(tab.5.4.1), jest on porównywalny z wymywalnością z zaprawy bez dodatków i znacznie
mniejszy niż poziom wymywalności metali ciężkich z samych żużli pomiedziowych.
Wpływ dodatków z żużla pomiedziowego na odporność korozyjną zapraw określony

na podstawie zmian wytrzymałości fb zapraw z dodatkami i porównawczej, w dwóch
środowiskach agresywnych po 180 dniach wskazuje, że:
-

niezależnie od składu zaprawy efekt działania korozyjnych środowisk (kwasowego
i siarczanowego), w branym pod uwagę czasie, nie powoduje spadku fb poniżej
wyjściowych wartości uzyskanych po 28dniach twardnienia (tab.6.2.1 i tab.6.3.1),

-

z analizy wskaźników odporności korozyjnej OKb wynika, że niezależnie od składu
zaprawy, kontakt ze środowiskiem agresywnym powoduje spadek wytrzymałości
z upływem czasu. Jednak dla zapraw z dodatkami szybkość tego spadku jest mniejsza
(tab.6.2.2 i tab.6.3.2),

-

zaprawa porównawcza MOCEMI wykazuje największą wrażliwość na działanie użytych
do badań

roztworów

agresywnych;

najmniejszą

wrażliwość

wykazuje

zaprawa

z „dodatkiem” PR1 (MPR1), następnie z PR2 (MPR2) i wreszcie zaprawa z PR3 (MPR3)
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Korzystny wpływ dodatków z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na
kwasową i siarczanową odporność korozyjną zapraw jest wyraźnie widoczny przy analizie
względnych wartości OKb w stosunku do zaprawy porównawczej MOCEMI42,5 i do granicznej
wartości
OKb =0,75 (tab.8.1- 8.2; rys.8.1 - 8.2).
Tabela 8.1. Wskaźniki OKb zapraw i jego względne wartości w stosunku do zaprawy MOCEMI
i w stosunku do wartości granicznej (Okb = 0,75) dla środowiska kwasowego
Oznaczenie
próbki

OKb

OKb/

OKb /

42,5

Uwagi

OKbMOCEMI ; [%] OKb=0,75; [%]

MOCEMI

0,590

0,00

-21,33

nieodporna

MPR1

0,802

35,93

+6,93

odporna

MPR2

0,710

20,34

-6,67

nieodporna

MPR3

0,730

23,73

-2,67

nieodporna

Porównanie obliczonych względnych wskaźników kwasowej odporności korozyjnej
OKb zapraw z dodatkami w stosunku do zaprawy porównawczej i w stosunku do granicznej
wartości OKb =0,75 (tab.8.1 i rys.8.1), wskazuje na przewagę dodatku PR1 w stosunku
do PR2 i PR3. Zaprawy z dodatkiem PR2 i PR3 również zmniejszają wrażliwość matrycy
cementowej na działanie środowiska wywołującego korozję rozpuszczającą (w porównaniu
z zaprawą porównawczą MOCEMI42,5).
a) ΔOKb/OKb MOCEMI [%]
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b) ΔOKb/OKb=0,75 [%]

Rys. 8.1. Względne zmiany OKb zapraw bez i z badanymi dodatkami w stosunku do: a)
zaprawy porównawczej bez dodatków, b) granicznej wartości OKb = 0,75 (czas kontaktu z
roztworem kwasu: 6 miesięcy)
Reasumując, badane dodatki z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego
podwyższają odporność matrycy cementowej na działanie korozji rozpuszczającej (o 35,93%
dla PR1; 20,34% dla PR2 i 23,73% dla PR3).
Tabela 8.2. Wskaźniki OKb zapraw i jego względne wartości w stosunku do zaprawy MO
i w stosunku do wartości granicznej (Okb = 0,75) dla środowiska siarczanowego
Oznaczenie
próbki

OKb

(OKbdod.-OKbCEMI)/

(OKbdod.-0,75)/

OKbCEMI ; [%]

OKb=0,75; [%]

CEMI 42,5

Uwagi

MOCEMI

0,710

0,00

-5,33

nieodporna

MPR1

0,802

+12,96

+6,93

odporna

MPR2

0,740

+4,22

-1,33

MPR3

0,750

+5,63

0,00

Nieodporna-przy
granicy odporności
odporna

Obliczenie względnych wskaźników siarczanowej odporności korozyjnej zapraw
z dodatkami w stosunku do zaprawy bez dodatków i w stosunku do granicznej wartości
(tab.8.2 i rys.8.2), jednoznacznie wskazuje, że zastosowane dodatki z żużla pomiedziowego
podwyższają odporność matrycy cementowej na działanie korozji pęczniejącej (o 12,96%
dla PR1; 4,22% dla PR2 i 5,63% dla PR3).
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a) ΔOKb/OKb MOCEMI [%]

b) ΔOKb/OKb=0,75 [%]

Rys. 8.2. Względne zmiany OKb zapraw bez i z badanymi dodatkami w stosunku do: a)
zaprawy porównawczej bez dodatków, b) granicznej wartości OKb = 0,75 (czas kontaktu z
roztworem siarczanowym: 6 miesięcy)

Wyniki badań strukturalnych wskazują, że prawie obojętne w stosunku do cementu
dodatki uaktywniają się w kontakcie ze środowiskiem agresywnym wpływając na skład
i strukturę zapraw (tab.6.2.3 i 6.3.3 oraz rys.6.2.7, 6.2.8 i 6.3.6). Powoduje to spowolnienie
procesów korozyjnych.
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Wyniki obserwacji SEM potwierdzają większą odporność na agresję kwasową
i siarczanową zapraw z dodatkami w porównaniu z zaprawą bez dodatku (MOCEMI42,5).
Mikrostruktura przełomów próbek zapraw (SEM) po 180 dniach kontaktu z roztworami
agresywnymi (tab. 6.2.3 i 6.3.3) w porównaniu z mikrostrukturą takich samych zapraw
pozostawionych przez ten sam okres w środowisku wodnym wskazuje, że:
-

w próbkach z badanymi dodatkami, z obu rodzajów środowisk, nie obserwuje
się reliktowych ziaren klinkieru,

-

największe zniszczenie obserwuje się w matrycy porównawczej bez dodatków
MOCEMI42,5,

-

po działaniu środowisk agresywnych mikrostruktura zapraw z dodatkami jest bardziej
zwarta.
Zastosowanie uzyskanych z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego HMG

dodatków do modyfikacji matrycy cementowej skutkuje zmianą jej wybranych właściwości,
przy zachowaniu dotychczasowych, w zasadzie na niezmienionym poziomie.
Przeprowadzone kompleksowe badania wszechstronnej charakterystyki samego żużla
(PR1, PR2 i PR3) i żużla w układzie z cementem w normalnych warunkach eksploatacyjnych
(w środowisku samej wody) i w warunkach oddziaływań destrukcyjnych (środowiska
agresywne) wykazały, że funkcje jakie mogą pełnić dodatki z żużla zmieniają się w czasie.
Wielkość tych zmian zależy od aktywności dodatku warunkowanej jego składem
chemicznym i strukturą. O aktywności dodatku żużla czy jego braku decyduje też
środowisko; zależnie od niego żużel pomiedziowy pełni rolę inertnego wypełnienia, następuje
obniżenie bariery energetycznej w zarodkowaniu hydratów lub może być substratem w
reakcjach hydratacji nowych. Uzyskane wyniki badań mają znaczenie poznawcze.

99

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

9. Wnioski
1) Użyty do badań żużel pomiedziowy z pieca elektrycznego, stosownie do warunków
tworzenia i uzyskane, w wyniku poddania go odpowiedniej obróbce trybochemicznej,
dodatki oznaczone jako PR1, PR2 i PR3, różnią się strukturą. Dodatki PR2 i PR3,
w odróżnieniu od PR1 (amorficzny), mają budowę krystaliczną. Stwierdza się w nich
obecność takich samych faz, ale o innej zawartości.
2) Skład chemiczny dodatków uzyskanych w wyniku zastosowania obróbki trybochemicznej
żużla pomiedziowego, stosownie do warunków tworzenia, nie ulega zasadniczej zmianie
w porównaniu z żużlem wyjściowym.
3) W wyniku zastosowanej obróbki trybochemicznej żużla pomiedziowego odczyn pH ulega
przesunięciu w kierunku zasadowym; najsilniej dla dodatku PR2. Wg wielkości odczynu
pH badane dodatki można uszeregować następująco:
PR2  PR3  PR1
4) Użyte do badań dodatki PR1, PR2 i PR3 charakteryzują się zbliżonym do cementu
jakościowym składem chemicznym i podobną gęstością.
5) Dodanie PR1, PR2 i PR3 w ilości 30% m. c. w praktyce niewiele zmienia wodożądność
i stałość objętości cementu CEM I, natomiast powoduje wydłużenie czasu wiązania
odpowiednio o 21%, 59% i 25%.
6) Z obserwacji mikroskopowych SEM i odpowiadających im mikroanaliz rentgenowskich
wynika, że badane dodatki PR1, PR2 i PR3 w początkowym okresie twardnienia (28 dni)
nie wpływają znacząco na morfologię hydratów cementu i niewiele wpływają na skład
fazowy zaczynu.
7) Wartości wytrzymałości na zginanie fb badanych zapraw w całym okresie badawczym
oraz wartości wytrzymałości na ściskanie fc po okresie 2, 7, 28 i 90 dni twardnienia
są zbliżone do wartości uzyskiwanej dla zaprawy porównawczej. Wartości fc dla zapraw
z dodatkami po 180 dniach są wyższe średnio o ok. 20% od wartości fc zaprawy
porównawczej. Wpływ użytych dodatków na wytrzymałość fc długoterminową zapraw
układa się w szereg:
f MPR2 > f MPR1 >f MPR3>> f MOCEM I 42,5
8) W normalnych warunkach eksploatacyjnych (środowisko samej wody) dodatki z żużla
pomiedziowego pełnią głównie funkcję inertnego wypełnienia. Uaktywniają się

100

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

w kontakcie z roztworami agresywnymi wpływając na skład i strukturę zapraw.
Co powoduje spowolnienie procesów korozyjnych.
9) Dodatki (PR1, PR2 i PR3) uzyskane z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego Huty
Miedzi Głogów zmniejszają wrażliwość matrycy cementowej na działanie korozji
rozpuszczania (środowisko agresywne kwasowe), jak i pęcznienia (środowisko agresywne
siarczanowe). Na podstawie wyznaczonych wskaźników odporności korozyjnej OKb
zapraw dla obu środowisk, badane dodatki układają się w szereg odwrotny do wartości ich
odczynu pH:

OkbMPR1 > OkbMPR3 > OkbMPR2>> OkbMOCEMI42,5
10) Zastosowanie dodatków z żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego do modyfikacji
matrycy cementowej nie wpływa w zasadniczy sposób na wymywalność metali ciężkich z
zapraw. Dla zaprawy porównawczej, jak i zapraw modyfikowanych dodatkami PR1, PR2
i PR3 poziom metali ciężkich w roztworze wodnym, badany po 28 dniach twardnienia,
jest porównywalny. Wymywalność metali ciężkich z samych żużli jest znacznie wyższa
niż z zapraw modyfikowanych dodatkami z żużla pomiedziowego.
11) Wykazano, że żużel pomiedziowy z pieca elektrycznego Huty Miedzi Głogów,
niezależnie od jego struktury zależnej od warunków tworzenia (PR1, PR2 i PR3),
może być stosowany jako dodatek mineralny do modyfikacji kompozytów cementowych,
zwłaszcza narażonych na oddziaływanie środowisk agresywnych.

101

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

Bibliografia

1. Al-Jabri K.S., Taha R.A., Al-Hashami, Al-Harthy A.S., Effect of copper slag and
cement by-pass dust addition on mechanical properties of concrete, Construction and
Building Materials, 2006, s. 322-331.
2. Badania nad charakterem żużla pomiedziowego I możliwościami jego utylizacji.
Sprawozdanie Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, praca zbiorowa,
Gliwice 1970.
3. Batog M., Giergiczny Z., Nowe cementy żużlowe CEMII, CEMIII klasy
wytrzymałościowej 52,5 N., Materiały Budowlane, 3, 2013.
4. Bipra Gorai, R.K. Jana, Characteristics and utilisation of copper slag/a review
Resources, Conservation and Recycling Volume 39, Issue 4, November 2003,
s. 299–313.
5. Brandt A.M., Kucharska L., Współczesne kierunki projektowania trwałości betonu,
XVII Konf. NT JADWISIN 2000, s. 109-121.
6. Brandt A.M., Kucharska L., New trends in designing the durability of concrete, In;
Proc. Int. Conf. Concr. Under Severe Conditions, CONSEC101, on Concrete Under
Severe Conditions Environment and Loading, Vancouver, BC, Canada 18-20 June
2001 V 1, Ed. N. Bantia et al, Vancouver, BC Canada 2001, s. 798-810.
7. Caijun Shi, Christian Meyer , Ali Behnood, Utilization of copper slag in cement and
concrete Resources, Conservation and Recycling, Volume 52, Issue 10, August 2008,
s. 1115–1120.
8. Caijun Shi, Jueshi Qian, High performance cementing materials from industrial slags
— a review Resources, Conservation and Recycling, Volume 29, Issue 3, 1 June 2000,
s. 195–207.
9. Chew S. H. , Bharati S.K. Use of Recycled Copper Slag in Cement-Treated Singapore
Marine Clay Advances in Environmental Geotechnics 2010, s. 705-710.
10. Chłądzyński S. Odporność betonów z cementów z dodatkami mineralnymi
na zamrażanie w obecności 3% roztworu NaCl, „Cem.-Wap.-Bet.”, nr 1/2005, s. 33-42.
11. Cyr M., Lawrence F., Ringot E., Efficiency of mineral admixtures in mortars:
Quantification of the physical and chemical effects of fine admixtures in relation with
compressive strength, Cem. Concr. Res., 2006, s. 264-277.

102

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

12. Cyr M., Lawrence F., Ringot E., Mineral admixtures in mortars. Quantification of the
physical effects of inert materials on short-term hydration, Cem. Concr. Res., 2005,
s.719-730.
13. Dąbrowski M., Gibas K., Nowowiejski G., Glinicki M., Wpływ warunków dojrzewania
na trwałość betonów napowietrzonych wykonanych z cementów wieloskładnikowych
z popiołem lotnym wapiennym, Budownictwo-Technologia-Architektura, 1(61)/2013,
s. 72-86.
14. Derdacka A., Małolepszy J., Paluch E. – Produkcja i własności cementu z dodatkiem
żużla pomiedziowego – Cement-Wapno-Gips nr 10, 1977, s. 273-280.
15. Doskonalenie technologii granulacji żużla pomiedziowego i wyprodukowanie
informacyjnej pratii ok. 30 t żużla (o uziarnieniu 0,3-1,4 mm) dla potrzeb przemysłu
stoczniowego. Sprawozdanie Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, praca
zbiorowa, Gliwice 1977.
16. Gambal P., Żużle pomiedziowe ich natura oraz przydatność gospodarcza Zeszyty
Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska rok: 2008, z. 284, s. 39--49,
17. Gambal P., Starowicz A., Galos K.– Nowe sposoby zagospodarowania żużli
pomiedziowych w perspektywie realizacji projektu „EURO 2012” w Polsce Instytut
Gospodarki surowcami Mineralnymi i Energią PAN. XIX Konferencji „Aktualia
i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, 4-6 listopada 2009, s. 99-109.
18. Gambal P., Starowicz A., Żużel odpadowy z pieca elektrycznego huty miedzi
„Głogów” jako surowiec do produkcji kruszyw Prace Naukowe Instytutu Górnictwa
Politechniki Wrocławskiej Nr 130, Konferencja, Kruszywa mineralne. Surowce –
rynek – technologie – jakość, Wrocław 2010, s. 71-80.
19. Gambal P., Starowicz A., Żurek A., Zmienić żużel w Kruszywo –Surowce i Maszyny
Budowlane 2009, s. 24-29.
20. Gambal P., Żurek A. Technologie przerobu odpadów w KGHM Ecoren S.A..
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zakopane 2010, s. 65-73.
21. Gibb F., Attril P., Granite reclystallization: The key to the un clear waste problem?,
Geology, 2003, s. 657-660.
22. Giergiczny Z., Cementy z dodatkami mineralnymi – niezastąpione spoiwa
w budownictwie specjalistycznym. III Sympozjum Naukowo-Techniczne Reologia
w technologii betonu Gliwice 2001, s. 22-33.
23. Giergiczny Z., Małolepszy J., Szwabowski J., Śliwiński J., Cement z dodatkami
mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Gorażdze cement, Opole 2002.
103

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

24. Giergiczny Z., Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu
właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, Monografia
325, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.
25. Giergiczny Z. Góralna, K. Mielony granulowany żużel wielkopiecowy - dodatek do
betonu typu II Budownictwo, Technologie, Architektura 2008r, s. 56-60.
26. Giergiczny Z., Cementy z dodatkami mineralnymi składnikiem trwałego betonu,
Inżynieria i Budownictwo, s. 275—279.
27. Giergiczny Z., Dodatki do betonu w świetle wymagań normowych., Materiały
Budowlane, 11, 2007, s. 10-13.
28. Giergiczny Z. A. Garbacik, Efekt synergii dodatków mineralnych w składzie
cementów wieloskładnikowych. XII Sympozjum naukowo-techniczne "Cement właściwości i zastosowanie", Gliwice, 15 czerwca 2010 r. s. 5-24 .
29. Giergiczny Z. A. Garbacik, Współdziałanie dodatków mineralnych w składzie
cementów wieloskładnikowych. Materiały Budowlane 2010, s. 27-30.
30. Giergiczny, Z. Piechówka-Mielnik, M. Wapień głównym składnikiem cementów
portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A,B-M. Budownictwo, Technologie,
Architektura, 2011, s. 72—76.
31. Giergiczny Z., Beton na cementach zawierających granulowany żużel wielkopiecowy,
a wymagania normy PN EN 206-1 VII Sympozjum Naukowo-Techniczne Gorażdże
Cement, Gliwice 2005, s. 5-17.
32. Gołaszewski J., Pomikiewski T., Wpływ zawartości popiołu lotnego wapiennego oraz
zbrojenia

rozproszonego

na

wybrane

charakterystyki

fibrobetonów

samozagęszczalnych. Budownictwo I Inżynieria Środowiska (2)2011, s. 281-287.
33. Gorai B., Jana R.K., Premchand, Characteristic and utilisation of copper slag –
a review, Resources Conservation and Recycling, 2002., s. 299-313.
34. Gorai, Bipra and Jana, R K and Khan, Z H Electrorefining electrolyte from copper
plant dust. Materials Transactions, (2002), s. 532-536.
35. Grabiec A.M., O domieszkach i dodatkach do betonu stosowanych w Austrii,
Inżynieria i Budownictwo 6/1994, s. 4-69.
36. Gruener M., Korozja i ochrona betonu, Arkady, Warszawa 1983.
37. Grzesiek F., Kowal W.,. Sosin J., Urbański L., Wojtkowski H., Wołoszyn S., Sposób
wytwarzania mineralnej wełny żużlowej z żużla pomiedziowego. Patent nr. 53 492,
s. 1-3.

104

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

38. Grzeszczyk S., Giergiczny Z., Właściwości i kierunki wykorzystania popiołów lotnych
z suchego odsiarczania spalin, In: XLI Konf. Nauk. KNILiW PAN- PZTIB, Krynica, t.
7, Kraków-Krynica 1995, s. 21-28.
39. Grzymek J., Derdacka A., Małolepszy J., Brylicki W. – Spoiwo wiążące na bazie
popiołów lotnych i wapna pokarbidowego – Zeszyty Naukowe AGH nr 402, 1974.
40. Hassan K.E., Cabrera J.G., Maliehe, The effect of mineral admixtures on the properties
of hight-performance concerete, R.S. Cem. Concr. Comp., 2000, s. 267-271.
41. Janowska-Renkas E., Wpływ wypełniaczy wapiennych na ciepło twardnienia cement”,
Rocznik Inżynierii Budowlanej Zeszyt 7/2007, s. 25-30.
42. Jasiczak J., Łowińska-Kluge A., Sulphate Enviroments Influence on Strenght and
Mictrostructure Cement Mortars Modified by Additiview and Admixtures, in:
Internetionel Conference on Mainterances and Durability of Concrete Structures, red.
P.Dayaratnam, N.V. Ramana Rao, Hyderabad India, Universities Press, 1997,
s. 104 -109.
43. Kaszyńska M., Lekkie betony samozagęszczalne do konstrukcji mostowych.
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Marzec – Kwiecień 2009, s. 68-72.
44. Kasina M., Michalik M., „Stosowanie żużli - korzyści czy zagrożenia?” „Aura”
03/2011, s. 9-11.
45. Kaszuba S., Saferna M., Betony o właściwościach specjalnych, V Sympozjum
Naukowo-Techniczne Gorażdże Cement S.A. Reologia w technologii Betonu. Gliwice
2003, s. 15-31.
46. Khalifa S. Al-Jabri, Makoto Hisada, Salem K. Al-Oraimi, Abdullah H. Al-Saidy,
Copper slag as sand replacement for high performance concrete, s. 483-488.
47. Khanzadi M., Behnood A., Mechanical properties of high-strength concrete
incorporating copper slag as coarse aggregate Construction and Building Materials
Volume 23, Issue 6, June 2009, s. 2183–2188.
48. Konkol J., Prokopski G., Właściwości wytrzymałościowe betonówbazaltowych
z dodatkiem Flubetu, Konstrukcje-Elementy-Materiały, Przegląd Budowlany 11/2010,
s. 25-29.
49. Kosior-Kazberuk M. „Nowe dodatki mineralne do betonu”, Budownictwo i Inżynieria
Środowiska, 2/2011, s.47-55.
50. Kubissa W., Wilińska I., Pałuba M. Badanie właściwości betonów cementowych
wykonanych z udziałem odpadów przemysłowych Przegląd Budowlany 1/2013,
s. 35 -39.
105

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

51. Kucharska L., W/C – wskaźnik wpływu warstwy przejściowej na właściwości
mechaniczne betonów zwykłych i WWB i ich podziału, CWB, 2000, 2, s. 39-45.
52. Kudełko J., Nitek D., Wykorzystanie odpadów z działalnosci górniczej jako
substytutów surowców mineralnych Cuprum nr 3 (60) 2011, s. 51-63.
53. Kurdowski W., Chemia cementu i betonu Stowarzyszenie Producentów Cementu,
Kraków 2010 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
54. Kurdowski W., Chemia cement, PWN, Warszawa 1991.
55. Lawrence F., Cyr M., Ringot E., Mineral admixtures in mortars effrct of type, amount
and finess of fine constituente on compressive strength, Cem. Concr. Res. 2005,
s.1092-1105.
56. Lea F.M., Chemistry of cement and concrete, wyd. 3, Chemical Publ. Comp., New
York 1971.
57. Łowinska-Kluge A., Piszora P., Darul J., Kantel T., Gambal P., Characterization
of chemical and physical parameters of post copper slag, Central European Journal
of Physics 9 (2011) s. 380-386.
58. Łowińska-Kluge A., Jóźwiak J., A Study of the Resistance of Concrete to Corrosion
using SEM and Microanalysis, Microscopy and Analysis, Wiley, 2006, s. 9-11.
59. Łowińska-Kluge A., Szmyt P., Propozycja uniwersalnego modelu środowiska dla
badań odporności korozyjnej zaczynów, zapraw I betonów cementowych, Zeszyty
Naukowe Politechniki Poznańskiej. 1997, s. 40-45.
60. Łowińska-Kluge A., Sposób wytwarzania betony cementowego o zwiększonej
odporności na korozję kwasową, Patent UP RP 166057, BUP 19/1993.
61. Łowińska-Kluge A., Tomkowiak K., Badania nad wpływem dodatku żużla
pomiedziowego na podwyższenie odporności betonu cementowego na korozje
węglanową, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 1987.30, s. 31-40.
62. Łowińska-Kluge A., Sposób zabezpieczania odpadów radioaktywnych i obiektów
o różnym przeznaczeniu przed promieniowaniem gamma. Patent P. 382489, UP RP,
Warszawa 2007.
63. Łowińska-Kluge A., Błaszczyński T., The influence of internal corrosion on the
durability of concrete., Archives of Civil and Mechanical Engineering, Elsevier, vol.
12, Issue 2, June 2012, s. 219–227.
64. Łowińska- Kluge A., „Żużel pomiedziowy jako składnik kompozytów cementowych
o zwiększonej trwałości” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej nr 419, 2008.

106

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

65. Malhotra V.M., Ramezanianpour A.A. Fly ash in concrete, CANMET, MSL 94-45,
Canada, 1994.
66. Małolepszy J., Brylicki W., Gawlicki M., Wykorzystanie odpadów przemysłowych
w technologii materiałów budowlanych, Zeszyty Naukowe AGH Ceramika, 52, 1989,
s. 261-270.
67. Monografia KGHM Polska Miedź S.A. Lubin 2007, s. 675-834.
68. Najimi M., Sobhani J., Pourkhorshidi A.R., “Durability of copper slag contained
concrete exposed to sulfate attack” Construction and Building Materials Volume 25,
Issue 4, April 2011, s. 1895–1905.
69. Nocuń-Wczelik W. Wpływ dodatków mineralnych na ciepło hydratacji cementu.
V Sympozjum Naukowo-Techniczne Gorażdże Cement S.A. Reologia w technologii
Betonu. Gliwice 2003. s. 47-58.
70. Nocuń-Wczelik W., Trybalska B., Wpływ wybranych domieszek chemicznych
na szybkość hydratacji i mikrostrukturę zaczynu cementowego. Cement, Wapno, Beton
2007/6, s. 284-289.
71. Nocuń-Wczelik W., Małolepszy J. – Studies on Immobilization of Heavy Metals
in Cement Paste – C-S-H Leaching Behaviour, 10th Int. Congress of Chemistry
of Cement Geteborg, 1997, vol. IV, s. 43-50.
72. Ozel E., Turan S., Production of brown and black pigments by using flotation waste
from copper slag Waste Manag Res April 2006 24; s. 125-133.
73. Papadakis V.G., Fardis M.N., Vayenas C.G., Hydratation and carbonation
of pozzolanic cements, ACI Materials Jurnal, 1992. March-April, s. 119-130.
74. Peukert S., Garbacik A., Chłądzyński S., Właściwości i trwałość betonu a nowe rodzaje
cementów, Konferencja „Dni Betonu”, , Szczyrk 8-10.10.2002, s. 281- 294.
75. Rudnicki A., Prokopski T., Wilczopolski M., Lewandowski W.M., Epoksydowoasfaltowe betony z wypełnieniem z żużla pomiedziowego, Rudy i Metale Nieżelazne,
1998, 43, s. 296-298.
76. Sánchez de Rojas, J. Rivera, M. Frías, F.Marín, Use of recycled copper slag for
blended cements, Jurnal of Chemical technology and biotechnology, March 2008,
s. 209–217.
77. Starowicz A.,, Gambal P., Wykorzystanie żużli pomiedziowych do produkcji kruszyw
drogowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 121,
Konferencje nr 50, Kruszywa mineralne. Surowce – rynek – technologie – jakość,
Wrocław 2008, s. 153-160.
107

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

78. Sharma R.L., Pendey S.P., Influence of mineral additives on the hydration
characteristics of ordinary Portland cement, Cem. Concr. Res. 1999, s. 1525-1529.
79. Swamy R.N., The role of mineral admixtures in enhancing the quality of concrete, in:
Properties of Fresh Concrete, Proc. RILEM Colloquium, red. H.J. Wierig, Chapman
and Hall, UK Hanover 1990, s. 125-133.
80. Szaj P., Wpływ wybranych dodatków mineralnych na właściwości reologiczne
zaczynów

cementowych,

Prace

Naukowe

Instytutu

Górnictwa

Politechniki

Wrocławskiej Nr 134, 2012r, s. 285-294.
81. Tixer R., Devaguptapu R., Mobasher B., “The effect of copper slag on the hydration
and mechanical properities of cementitious mixtures”. Cem. Concr. Res. 1997,10,
s.1569-1590.
82. Wojciechowski
z zastosowaniem

Z.,

Hajewska

skaningowego

A.,

Badania

mikroskopu

mikrostrukturalne
elektronowego,

betonów
in:

Postępy

elktrotechnologii, IV sesja konferencji “Materiały przewodzące I półprzewodniki”.
Szklarska Poręba, Wrocław 1994, s. 1-5.
83. Van Eijk R.I., Brouwers H.J.H., Study of the relation between hydratem Portland
cement composition and leaching resistance, Cem. Concr. Res. 1998, s. 17-22.
84. Zain M.F.M., Islam M.N., Radin S.S., Yap S.G., “Cement-based solidification for the
safe disposal of blasted copper slag”. Jurnal of Hazardous Materials 2009, s. 696-700.
85. Zych T., Trwałość współczesnego betonu w ujęciu norm europejskich, Architektura –
Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, Zeszyt 1, 2/2011, s. 317-326.
86. Żurek A., Starowicz A., Gambal P., Wykorzystanie żużli pomiedziowych do produkcji
kruszyw drogowych „Kopaliny”. 2008, s. 4-10.
87. Żurek A., Starowicz A., Gambal P.,

Kruszywa drogowe z żużli pomiedziowych

„Polskie Drogi” 2008, s. 2-5.
Normy
88. PN-EN 196-1:2006 „Metody badania cementu – Część 1: oznaczanie wytrzymałości.
89. PN-EN 1097-7:2001 "Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna".
90. PN-EN 197-1:2002. Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku.

108

Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej

91. Wytyczne kontroli jakości

- 4/IB/12, badanie składu chemicznego metodą

rendgenofluorescencyjną, wyd. 3 z dnia 27.09.2010.
92. PN-EN 196-3:2006 „Metody badania cementu – Cześć 3: Oznaczenie czasów
wiązania i stałości objętości.”
93. PN-85/B-04500

„Zaprawy

budowlane

–

badania

cech

fizycznych

i wytrzymałościowych”.
94. PN-EN 12457-4:2006 „Charakteryzowanie odpadów Wymywanie Badanie zgodności
w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów. Część 4:
Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg
w przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 10 mm (bez redukcji lub
z redukcją wielkości)” .
95. PN-90/C-04540.01 Woda i ścieki - Badania pH, kwasowości i zasadowości Oznaczanie pH wód i ścieków o przewodności elektrolitycznej właściwej
10 mikrosimensów/cm i powyżej metodą elektrometryczną.
96. PN-ISO 9297:1994 Jakość wody. Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania
azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra).
97. PN-ISO

9280:2002

Jakość

wody.

Oznaczanie

siarczanów(VI).

Metoda

grawimetryczna z chlorkiem baru.
98. PN-ISO 8288:2002 Jakość wody. Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu
i ołowiu. Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu.
99. PN-EN 1233:2000 Jakość wody. Oznaczanie chromu. Metody absorpcyjnej
spektrometrii atomowej.
100. PN-ISO 9964-3:1994 Jakość wody. Oznaczanie sodu i potasu. Oznaczanie sodu
i potasu metodą emisyjnej spektrometrii płomieniowej.
101. PN-ISO 9964,3/Ak:1997 Jakość wody. Oznaczanie sodu i potasu. Oznaczanie sodu
w ściekach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (Arkusz krajowy).
102. PN-EN 206-1:2003 – Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja
i zgodność.
103. PN-EN 196-6:1997 "Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia".
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Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane
cechy matrycy cementowej
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań żużla pomiedziowego w układzie z cementem.
Badano żużel z pieca elektrycznego Huty Miedzi Głogów dostępny w trzech postaciach,
o składzie i strukturze określonej przez warunki tworzenia, a mianowicie: żużel granulowany
- o strukturze bezpostaciowej; żużel poddany procesom powolnej krystalizacji –o strukturze
krystalicznej; żużel poddany procesom wysokotemperaturowej obróbki wtórnej –o strukturze
krystalicznej.
Przeprowadzone

badania,

na

zaczynach

i

zaprawach,

obejmowały:

pełną

charakterystykę żużla ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość stosowania go jako
dodatku do modyfikacji matrycy cementowej; określenie wpływu zastosowanego żużla
na kształtowanie się podstawowych cech fizykomechanicznych matrycy cementowej;
określenie poziomu wymywalności metali ciężkich z matryc cementowych zawierających
żużel pomiedziowy; reakcję na działanie wybranych środowisk agresywnych chemicznie.
Dla celów porównawczych takie same badania przeprowadzono dla kompozytu
cementowego nie modyfikowanego wykonanego na bazie cementu portlandzkiego CEM I
42,5 R.
Przeprowadzone kompleksowe badania, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi
badawczych (m. inn. SEM, XRD, DTA, płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa,
płomieniowa emisyjna spektrometria atomowa), do wszechstronnej charakterystyki samego
żużla i żużla w układzie z cementem w normalnych warunkach eksploatacyjnych
i w warunkach oddziaływań destrukcyjnych wykazały, że funkcje jakie mogą pełnić dodatki
z żużla zmieniają się w czasie. Wielkość tych zmian zależy od aktywności dodatku
warunkowanej jego składem chemicznym i strukturą. O aktywności dodatku żużla czy jego
braku decyduje też środowisko; zależnie od niego żużel pomiedziowy pełni rolę inertnego
wypełnienia, następuje obniżenie bariery energetycznej w zarodkowaniu hydratów lub może
być substratem w reakcjach hydratacji nowych.
Uzyskane wyniki badań mają znaczenie zarówno poznawcze, jak i aplikacyjne.
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The influence of the structure of the copper-slag from the electrical furnace
on chosen features of the cement-matrix
Abstract

This work represents the study findings about post-cooper slag in composition with the
cement. The slag was investigated from the electrical furnace of Głogów Copper Smelter
in three different forms, the structure, of that forms, was determined by the composition and
conditions of the creation, namely: the granulated slag - about the amorphous structure;
the slag subjected to the processes of the slow crystallization - the aggregate; the slag
subjected to the processes of the high-temperature secondary processing - material casts.
The studies on leaven and the seasoning contained: the full characteristics of the slag
drawing special attention to the possibility of its usage as “an additive” to the modification
of the cement-matrix; the definition of the influence of applied slag on the formation of basic
physical and mechanical features of the cement-matrix; the leaching level characteristics
of the heavy metals from cement-matrix contained the copper slag; the reaction on the
operation of chosen chemical aggressive environments;
For the comparison purposes the same measurements were carried with unmodified
cement composite, performed on the basis of Portland cement CEM I 42,5 R.
These complex research with the use of contemporary exploratory tools (among them SEM,
XRD, DTA, the flame absorptive spectrometry the atomic, flame issue atomic spectrometry),
for the wide-ranging characteristics of the slag and post-cooper slag in composition with
the cement in normal operating conditions and destructive influence conditions showed,
that the functions which can be performed by the additives from the slag, are changing
in time. The size of these changes depends on the activity of the additive conditioned by its
chemical constitution and structure. Also, the environment decides about the activity or the
lack of activity of the addition of the slag. Depending on the environment the post-copper slag
can be the inert filler, then the energy-barrier drops in nucleation of hydrates or can be
the substratum in new reactions of hydration.
The research was done to recognize how post-cooper slag can make composition with
the cement. Not only signify the study findings the great importance of cognition, but they can
be applied in the industry as well.
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