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WPàYW DODATKU POPIOàU LOTNEGO
NA WàAĝCIWOĝCI KOMPOZYTU
GLINOWO-POPIOàOWEGO
Krzysztof WiĞniewski, Maágorzata Zióákowska
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W pracy omówiono wyniki badaĔ dodatku popioáu lotnego do gliny i jego
wpáyw na wybrane wáaĞciwoĞci ¿zyczne i mechaniczne uzyskanego kompozytu. Badania przeprowadzono na próbkach, gdzie zawartoĞü popioáu lotnego w stosunku do gliny
wahaáa siĊ od 10 do 30%. Próbki poddano badaniom skurczu suszenia, gĊstoĞci i masy,
wytrzymaáoĞci na Ğciskanie i Ğcinanie. Uzyskane wyniki badaĔ wskazują, Īe wzrost zawartoĞci popioáu lotnego pozytywnie wpáywa na wáaĞciwoĞci ¿zyczne, natomiast negatywnie
na wáaĞciwoĞci mechaniczne. Zbadane cechy ¿zyczne i mechaniczne naleĪy uwzglĊdniü
w pracach projektowych i konstrukcyjnych związanych ze wznoszeniem budynków z gliny.
Sáowa kluczowe: glina, popióá lotny, wytrzymaáoĞü, suszenie, skurcz

WSTĉP
Glina jest podstawowym skáadnikiem wypalanych ceramicznych materiaáów budowlanych, ale jest równieĪ wykorzystywana w budownictwie w formie niewypalonej do
wykonywania Ğcian budynków, tynków. Wykorzystywanie surowej, niewypalonej gliny
wiąĪe siĊ ze znacznie niĪszą energocháonnoĞcią skumulowaną w porównaniu z gliną wypalaną, co wiąĪe siĊ ze znacznie niĪszymi kosztami wznoszenia budynków.
Ponadto o zastosowaniu surowej gliny do celów budowlanych decydują jej wáaĞciwoĞci: mrozoodpornoĞü (w stanie suchym), wáaĞciwoĞci konserwujące, nasiąkliwoĞü
(moĪliwoĞü stosowania wyáącznie do budowy czĊĞci nadziemnych budynku), zdolnoĞü
oddawania i przyswajania wilgoci (dostosowuje siĊ do wilgotnoĞci otoczenia), akumulacja ciepáa, izolacyjnoĞü akustyczna.
Istotnym utrudnieniem przy wykorzystaniu gliny do celów budowlanych jest fakt, Īe
jest to materiaá nienormowany. Natomiast wytyczne wznoszenia budynków oparte są na
normach sprzed kilku dziesiĊcioleci [PN-62-6738-01, BN-62/6738-02, BN-62/8841-04].
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Wadą gliny bez dodatków jest takĪe duĪo wiĊkszy skurcz podczas wysychania niĪ na
przykáad betonu, dlatego naleĪy wczeĞniej przeprowadziü badania związane z tą cechą
w celu wyeliminowania tego niepoĪądanego zjawiska.
Celem badaĔ byáo wykazanie wpáywu dodatku popioáu lotnego do gliny na jej wáaĞciwoĞci mechaniczne oraz wybrane cechy ¿zyczne, okreĞlające przydatnoĞü tego materiaáu do celów budowlanych. Wybrany dodatek od dawna jest skáadnikiem mas ceramicznych stosowanych do wytwarzania ceramicznych wypalanych materiaáów budowlanych,
w których w zaleĪnoĞci od skáadu poprawia wáaĞciwoĞci mechaniczne i ¿zyczne produktów w trakcie suszenia i wypalania.
Zakres prac dotyczyá wykonania badaĔ próbek mas z gliny o róĪnej zawartoĞci popioáu lotnego oraz dla próbek kontrolnych o zerowej zawartoĞci popioáu lotnego.
METODYKA BADAē
Do badaĔ uĪyto glinĊ Ğrednio táustą o gĊstoĞci objĊtoĞciowej z przedziaáu od 1600 do
2000 kg·m–3, z terenów Szkucina w województwie ĞwiĊtokrzyskim. Wykonano próbki
gliny z masy o zerowej zawartoĞci popioáu lotnego oraz z dodatkiem odpowiednio 10,
20 oraz 30% zawartoĞci wagowej popioáu lotnego. UĪyty do badaĔ popióá lotny krzemionkowy pochodziá z elektrociepáowni „Siekierki”. Jest to popióá powstaáy w procesie spalania wĊgla kamiennego. Popióá krzemionkowy jest najczĊĞciej stosowanym typem popioáu lotnego wykorzystywanego w produkcji betonu. Z badaĔ przedstawionych
w literaturze Giergicznego [Giergiczny 2005, 2009] wynika, Īe popióá lotny o Ğrednicy
ziaren mniejszych niĪ 45 m decyduje o wytrzymaáoĞci, ĞcieralnoĞci oraz mrozoodpornoĞci betonu popioáowego, natomiast miaákoĞü popioáu wpáywa na trwaáoĞü betonu – im
wiĊcej drobnych ziaren w popiele, tym wzrasta trwaáoĞü betonu. Natomiast brak jest odpowiednich badaĔ, które okreĞlaáyby wpáyw popioáu lotnego na podobne cechy kompozytu glinowo-popioáowego. JednoczeĞnie wybrany do badaĔ popióá speánia wymagania
normowe [PN-EN 450-1:2009, PN-EN 450-2:2009], jest powszechnie dostĊpny, jak równieĪ cechuje go dobra jakoĞü.
GĊstoĞü próbek obliczono wedáug wzoru:

U

m
V

(1)

gdzie: ȡ – gĊstoĞü objĊtoĞciowa kg×m–3],
m – masa badanej próbki [kg],
V – objĊtoĞü próbki [m3].
Badanie skurczu przeprowadzono na belkach o wymiarach 160 × 40 × 40 mm. Na
kaĪdej belce, bezpoĞrednio po uformowaniu, wykonano naciĊcia o gáĊbokoĞci 3 mm,
oddalone od siebie o 140 mm. Metoda pomiaru skurczu polegaáa na okreĞleniu zmiany
odlegáoĞci zaznaczonych na belce naciĊü w stosunku do początkowej odlegáoĞci równej
140 mm. Pomiary odlegáoĞci miĊdzy naciĊciami badano za pomocą suwmiarki elektronicznej z dokáadnoĞcią 1 mm. Procentowy skurcz próbek obliczono zgodnie ze wzorem:
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(2)

gdzie: S – skurcz gliny [%],
l – odlegáoĞü miĊdzy poprzecznymi naciĊciami po uformowaniu próbki [mm],
l1 – odlegáoĞü miĊdzy poprzecznymi naciĊciami po wyschniĊciu próbki [mm].
Do tego badania wykorzystano szeĞcienne próbki gliny o wymiarach 40 × 40 × 40 mm.
Próbki zostaáy przygotowane zgodnie z normą plastycznoĞci. Przed badaniem próbki zostaáy osuszone do staáej wilgotnoĞci: przez 3 dni w temperaturze pokojowej oraz przez 2
dni w suszarce o temperaturze 105oC.
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie gliny obliczono, jak dla betonu, na podstawie wzoru
[PN-EN 12390-3:2001]:
fc

F
Ac

(3)

gdzie: fc – wytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa],
F – maksymalne obciąĪenie przy zniszczeniu [N],
Ac – pole przekroju poprzecznego próbki, na które dziaáa siáa Ğciskająca [mm2].
Badanie wytrzymaáoĞci na zginanie przeprowadzono na próbkach gliny w ksztaácie
belki o wymiarach 40 × 40 × 160 mm (te same, które uĪyto do pomiaru skurczu) i wedáug
schematu przedstawionego na rysunku 1.
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Schemat siá dziaáających na próbkĊ podczas badania na zginanie
Scheme of powers working on the sample while examining for bending

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie gliny obliczono zgodnie ze wzorem:
f cf

3 F l
2  d1  d 22

gdzie: fcf – wytrzymaáoĞü na zginanie [MPa = N×mm–2],
F – maksymalne obciąĪenie przy zniszczeniu [N],
l – rozstaw waáków podpierających [mm],
d1, d2 – wymiary poprzeczne próbki [mm].
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WYNIKI BADAē
Badania kompozytu glinowo-popioáowego obejmowaáy pomiar gĊstoĞci objĊtoĞciowej, pomiar skurczu, wytrzymaáoĞci na Ğciskanie oraz wytrzymaáoĞci na zginanie.
Po wstĊpnej obróbce cieplnej (suszenie) gliny, a nastĊpnie rozdrobnieniu i przesianiu
odmierzono cztery równe porcje gliny, a nastĊpnie do trzech czĊĞci dodano odpowiednio
10, 20 oraz 30% popioáu lotnego wagowo w stosunku do masy gliny oraz odpowiednią
iloĞü wody tak, aby glina byáa dobrze urabialna oraz Īeby posiadaáa staáą normĊ plastycznoĞci.
Sprawdzenie staáej normy plastycznoĞci polegaáo na uformowaniu 200-gramowej
kulki gliny, a nastĊpnie upuszczeni jej z wysokoĞci 2 m na páaską, niechropowatą powierzchniĊ [BN-62/6738-01]. ĝrednica kulki, po upadku, we wszystkich czĊĞciach gliny
o róĪnym stosunku popioáu lotnego wynosiáa 80 ±2 mm. Zachowanie staáej normy plastycznoĞci wykonanych próbek byáo konieczne do ujednolicenia wyników pomiarów.
Przed przystąpieniem do suszenia kaĪda próbka zostaáa ponumerowana oraz zaznaczono na niej punkty do pomiaru skurczu.
Z kaĪdej wyĪej opisanych mas plastycznej gliny, o róĪnej zawartoĞci popioáu lotnego,
uformowano próbki o ksztaácie kostek szeĞciennych o wymiarach 40 × 40 × 40 mm oraz
belki o wymiarach 40 × 40 × 160 mm. àącznie uformowano 52 próbki.
Próbki zostaáy poddane waĪeniu: przed suszeniem – po upáywie 3 dni na wolnym powietrzu, oraz po caákowitym osuszeniu próbki w suszarce. Wyniki pomiaru mas badanych
próbek przedstawiono w tabeli 1. Suszenie próbek kompozytu gliny odbywaáo siĊ przez
3 dni na wolnym powietrzu, a nastĊpnie przez 2 dni w suszarce w temperaturze 105oC
do uzyskania staáej masy. Powolne suszenie próbki byáo konieczne, by uniknąü gwaátownego skurczu, mogącego spowodowaü drobne pĊkniĊcia. Wyniki badania gĊstoĞci
objĊtoĞciowej próbek kompozytu glinowego przedstawiono w tabeli 2, natomiast wpáyw
zawartoĞci popioáu lotnego na gĊstoĞü objĊtoĞciową kompozytu z gliny na rysunku 2.
Tabela 1. Zestawienie Ğrednich mas próbek w zaleĪnoĞci od zawartoĞci popioáu lotnego
Table 1. Summary of the average masses of samples in depending on the content of the Ày ash

1

0

Masa
Mass
m „0”
[kg]
0,125

2

10

0,122

0,106

3

20

0,121

0,115

0,098

4

30

0,119

0,102

0,095

Lp.
No

ZawartoĞü popioáu lotnego
Content of the Ày ash
[%]

Masa
Mass
m „1”
[kg]
0,112

Masa
Mass
m „2”
[kg]
0,098
0,098

Pomiar masy zostaá wykonany za pomocą elektronicznej wagi w trzech etapach: m „0” – przed suszeniem,
m „1” – po upáywie 3 dni na wolnym powietrzu, m „2” – po caákowitym osuszeniu próbki w suszarce.

Miarodajny stopieĔ skurczu zostaá okreĞlony na podstawie Ğredniej arytmetycznej
pomiarów z minimum trzech próbek. W tabeli 3 przedstawiono wyniki pomiaru skurczu
suszenia.
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Tabela 2. Zestawienie gĊstoĞci objĊtoĞciowej próbek w zaleĪnoĞci od zawartoĞci popioáu lotnego
Table 2. Juxtaposition of the volume density of samples in depending on the content of the Ày ash
Lp.
No

ȡ Ğr
[kg×m–3]
1770
1704
1696
1637

ZawartoĞü popioáu lotnego [%]
ĝrednia gĊstoĞü objĊtoĞciowa [kg×m–3]
The content of Ày ash [%]
The average bulk density [kg×m–3]

1
2
3
4

ZawartoĞü popioáu lotnego
Content of the Ày ash
[%]
0
10
20
30

ȡĞr [kg×m–3]

Rys. 2.
Fig. 2.

Wpáyw zawartoĞci popioáu lotnego na gĊstoĞü objĊtoĞciową kompozytu z gliny
InÀuence of the content of the Ày ash on the volume density of composite of clay

Tabela 3. Zestawienie wielkoĞci skurczu suszenia próbek w zaleĪnoĞci od zawartoĞci popioáu lotnego
Table 3. Juxtaposition of the size of the contraction of the drying samples in depending on the
content of the Ày ash
Lp.
No
1

ZawartoĞü popioáu lotnego
Content of the Ày ash
[%]
0

Skurcz suszenia
Contraction of the drying
[%]
4,8

2

10

3,8

3

20

2,4

4

30

1,5

Skurcz gliny ma bardzo istotne znaczenie w budownictwie. Zbyt duĪy skurcz materiaáu moĪe prowadziü do powstawania rys, pĊkniĊü Ğcian, a nawet do zniszczenia budynku.
Na podstawie wyników badania skurczu wynika, Īe dodatek popioáu moĪe znacznie (ponad trzykrotnie) zmniejszyü skurcz gliny. Na wykresie (rys. 3) wyraĨnie widoczna jest
linia trendu, która potwierdza, Īe im wiĊkszy jest dodatek popioáu do gliny, tym bardziej
zmniejszeniu ulega skurcz suszenia. Jest to bardzo korzystne zjawisko, gdyĪ zmniejsza
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Skurcz suszenia
Contraction of the drying [%]

Rys. 3.
Fig. 3.

Wpáyw dodatku popioáu do gliny na skurcz suszenia
InÀuence of the addition of ash to clay on the contraction of the drying

ryzyko powstania pĊkniĊü i rys skurczowych podczas wysychania mieszanki gliny z popioáem, co jest szczególnie waĪne w przypadku tzw. glin wraĪliwych lub táustych.
Badanie wytrzymaáoĞci na Ğciskanie zostaáo przeprowadzone w maszynie wytrzymaáoĞciowej w Laboratorium Katedry InĪynierii Budowlanej SGGW w Warszawie,
a wyniki przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Zestawienie wytrzymaáoĞci próbek na Ğciskanie w zaleĪnoĞci od zawartoĞci popioáu lotnego
Table 4. Summary of the resistance of samples to pressing in depending on the content Ày ash

1

ZawartoĞü popioáu
lotnego
Content of the Ày ash
[%]
0

WytrzymaáoĞü na
Ğciskanie
Compressive strength
fc [MPa]
4,4

2

10

4,3

3

20

3,3

4

30

3

Lp.
No

Pod wpáywem dodatku popioáu wytrzymaáoĞü gliny na Ğciskanie znacznie maleje
(tab. 4, rys. 4). Surowa glina osiąga Ğrednią wytrzymaáoĞü na Ğciskanie 4,4 MPa, wraz
ze wzrostem dodatku popioáu lotnego Ğrednia wytrzymaáoĞü na Ğciskanie znacznie siĊ
zmniejsza. W przypadku gliny z 30-procentową zawartoĞcią popioáu lotnego wytrzymaáoĞü na Ğciskanie osiąga 3,0 MPa. NajwiĊkszy skok zmniejszenia wytrzymaáoĞci na Ğciskanie wystĊpuje miĊdzy 10- a 20-procentową zawartoĞcią popioáu, gdzie wytrzymaáoĞü
na Ğciskanie zmniejsza siĊ o 1 MPa.
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WytrzymaáoĞü
na Ğcinanie
Compressive
strength fc [MPa]

ZawartoĞü popioáu lotnego
Content of the Ày ash [%]

Rys. 4.
Fig. 4.

Wpáyw zaleĪnoĞci dodatku popioáu do gliny na jej wytrzymaáoĞü na Ğciskanie
InÀuence in dependence of the addition of ash to clay on her compressive strength

W tabeli 5 zestawiono wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci na zginanie próbek kompozytu
glinowo-popioáowego.
Tabela 5. Zestawienie wytrzymaáoĞci próbek na zginanie w zaleĪnoĞci od zawartoĞci popioáu lotnego w glinie
Table 5. Summary of the bending strength of the samples according to the content of Ày ash in clay
ZawartoĞü popioáu lotnego
Content of the Ày ash
[%]

WytrzymaáoĞü na zginanie
The bending strength
fcf [MPa]

1

0

1,2

2

10

1,0

3

20

1,0

4

30

0,9

Lp.
No

Na podstawie uzyskanych wyników zauwaĪalne jest zmniejszenie wytrzymaáoĞci na
zginanie wraz ze wzrostem zawartoĞci popioáu lotnego w glinie. Bardzo dobrze obrazuje
to wykres (rys. 5), gdzie widoczny jest wpáyw zmian wytrzymaáoĞci na zginanie w zaleĪnoĞci od zawartoĞci popioáu w glinie. MoĪna to zaobserwowaü w przypadku próbek
o zawartoĞci 10% i 30% popioáu lotnego. Natomiast wartoĞü Ğrednia wytrzymaáoĞci na
zginanie dla próbek o zawartoĞci 20% popioáu lotnego jest podobna jak w przypadku
próbek z 10-procentowym dodatkiem popioáu lotnego.
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WytrzymaáoĞü
na zginanie
The bending
strength fcf [MPa]

ZawartoĞü popioáu lotnego
Content of the Ày ash [%]

Rys. 5.
Fig. 5.

Wykres zmian wytrzymaáoĞci na zginanie w zaleĪnoĞci od zawartoĞci popioáu w glinie
Graph of changes of the bending strength depending on the content of ash in clay

WNIOSKI
1. Stwierdzono istotny wpáyw dodatku popioáu lotnego do gliny na zmianĊ gĊstoĞci
objĊtoĞciowej, bowiem im wiĊkszy jest jego udziaá, tym mniejsza jest gĊstoĞü objĊtoĞciowa badanych próbek: od 1704 kg×m–3 przy zawartoĞci 10% popioáu lotnego do 1637
kg×m–3 przy zawartoĞci 30% popioáu lotnego.
2. Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe im wiĊkszy jest dodatek popioáu lotnego do
gliny, tym mniejszy jest skurcz suszenia, co jest zjawiskiem poĪądanym ze wzglĊdu na
zmniejszenie moĪliwoĞci spĊkaĔ w trakcie wysychania kompozytu glinowego.
3. Negatywnym zjawiskiem jest zmniejszenie wytrzymaáoĞci na Ğciskanie wraz ze wzrostem zawartoĞci popioáu. W badanych próbkach róĪnica wytrzymaáoĞci na Ğciskanie pomiĊdzy próbkami zerowymi o 30-procentowej zawartoĞci popioáu lotnego osiąga wartoĞü
1,1 MPa. Jest to wartoĞü znacząca, biorąc pod uwagĊ i tak niezbyt duĪą wyjĞciową wytrzymaáoĞci na Ğciskanie, wynoszącą 4,4 MPa, osiąganą w przypadku próbek zerowych,
a porównywalną z produktami z betonu komórkowego.
4. Wykonując konstrukcjĊ budynku z gliny, zaleca siĊ kaĪdorazowe wykonanie badaĔ
wytrzymaáoĞciowych, które powinny byü uwzglĊdnione w obliczeniach projektowanych
wewnĊtrznych i zewnĊtrznych Ğcian noĞnych budynków wykonywanych z tego materiaáu.
5. ZauwaĪalne jest takĪe zmniejszenie wytrzymaáoĞci na zginanie wraz ze wzrostem
zawartoĞci popioáu lotnego w glinie. WytrzymaáoĞü na zginanie jest istotna przy konstrukcjach murowych obciąĪonych mimoĞrodowo, a uzyskane wartoĞci powinny byü brane pod uwagĊ przy projektowaniu konstrukcyjnym Ğcian zewnĊtrznych.
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EFFECT OF THE ADDITION OF FLY ASH ON THE PROPERTIES OF THE
COMPOSITE CLAY-ASH
Abstract. The work is treating about the results of the survey of the Ày ash to clay and his
inÀuence selected on physical and mechanical qualities of get composite. The survey were
done on samples where contents of the Ày ash in the attitude to the clay hesitated from 10–
–30%. Samples were subjected to examinations of determining the contraction of the drying, determining the density and mass, the compressive strength and the resistance to cutting. Final results of the survey obtained that the rise in the content of the Ày ash is having a
positive effect to physical qualities, negatively on mechanical qualities. Examined physical
and mechanical qualities should take into account at design and structural buildings works
associated with raising of buildings from clay.
Key words: clay, Ày ash, endurance, drying, contraction
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