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WàAĝCIWOĝCI GEOTECHNICZNE POPIOàÓW
LOTNYCH W ZALEĩNOĝCI OD STREFY ODPYLANIA
Eugeniusz Zawisza, Natalia Kuska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Streszczenie. Artykuá zawiera wyniki badaĔ wáaĞciwoĞci geotechnicznych popioáów lotnych z elektrowni Skawina. Próbki popioáów pobrano z trzech lejów zsypowych przy elektro¿ltrach, oznaczonych jako strefy odpylania I, II i III. Badania obejmowaáy oznaczenie
parametrów charakteryzujących uziarnienie, zagĊszczalnoĞü, kapilarnoĞü, straty praĪenia,
wodoprzepuszczalnoĞü i wytrzymaáoĞü na Ğcinanie. AnalizĊ wyników badaĔ przeprowadzono w aspekcie zastosowania popioáów w budownictwie drogowym. Stwierdzono, Īe
badane popioáy z róĪnych stref odpylania wykazują pewne zróĪnicowanie parametrów ¿zycznych i mechanicznych. Popioáy te nie speániają wymogów dotyczących materiaáów
stosowanych w budownictwie drogowym. Wskazano, Īe poprawĊ wáaĞciwoĞci geotechnicznych popioáów lotnych moĪna uzyskaü, stosując ich mieszanki z innymi odpadami
przemysáowymi o grubszym uziarnieniu lub przez stabilizacjĊ Ğrodkami wiąĪącymi. Maáe
wartoĞci wspóáczynnika ¿ltracji pozwalają zakwali¿kowaü badane popioáy jako przydatne
do uszczelnieĔ na przykáad waáów przeciwpowodziowych lub skáadowisk odpadów.
Sáowa kluczowe: odpady przemysáowe, popioáy lotne, wáaĞciwoĞci geotechniczne

WSTĉP
W dobie troski o ochronĊ Ğrodowiska sprawne zarządzanie odpadami staáo siĊ priorytetem zarówno w skali gospodarki kaĪdego paĔstwa, determinowanej w róĪnym stopniu
przez wszelkiego rodzaju umowy miĊdzynarodowe, jak i w skali mikro, gdzie odpady
nierzadko stają siĊ obciąĪeniem dla poszczególnych ¿rm i gospodarstw. Wzrastająca
ĞwiadomoĞü problemu pozwala na coraz wydajniejszy obrót odpadami, jak równieĪ moĪliwoĞü czerpania z nich korzyĞci.
Pomimo wzrostu popularnoĞci instalacji spalających gaz oraz alternatywnych Ĩródeá
pozyskiwania energii produkcja energii elektrycznej w Polsce oparta jest w ponad 90%
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na spalaniu wĊgla kamiennego i brunatnego w klasycznych paleniskach. W wyniku spalania wĊgla w elektrowniach i elektrociepáowniach powstają popioáy lotne i ĪuĪle paleniskowe, czyli tzw. UPS (uboczne produkty spalania), które stanowią ponad 15% ogólnej
iloĞci nagromadzonych w Polsce odpadów przemysáowych uciąĪliwych dla Ğrodowiska
[Zabielska-Adamska 2006]. Przykáadowo elektrownia Beáchatów produkuje rocznie okoáo
3 mln ton popioáu i ĪuĪla. Biorąc pod uwagĊ tak wielką iloĞü UPS, wysokie koszty ich skáadowania oraz niewątpliwe korzyĞci ekonomiczne, naleĪy stwierdziü, Īe wykorzystanie tych
produktów jest coraz bardziej istotne, tym bardziej Īe niejednokrotnie w wielu dziedzinach
gospodarki odpady te mogą byü peánowartoĞciowym substytutem materiaáu naturalnego.
Podstawowe zasady gospodarki odpadami, zgodnie z Europejskim Stowarzyszeniem
na rzecz Zagospodarowania Odpadami UPS (ECOBA) oraz strategią przyjĊtą przez kraje
czáonkowskie UE, to ograniczenie iloĞci powstających odpadów oraz promowanie ich
gospodarczego wykorzystania w sposób przyjazny dla Ğrodowiska. Wymogi stawiane
przez UE w zakresie ochrony przyrody powodują szybkie tempo zmian w technologii
zagospodarowania popioáów, tworzenie nowych programów badawczych i edukacyjnych
w zakresie zagospodarowania UPS. Zmiany te umoĪliwiają spojrzenie na popioáy z energetyki w innym wymiarze, jako na surowiec wtórny, nie odpad, zgodnie z uchwaloną
przez Parlament Europejski dyrektywą odpadową [Dyrektywa... 2008], która stwarza
moĪliwoĞü wytwarzania UPS posiadających status materiaáu oraz moĪliwoĞü rejestracji
UPS jako substancji chemicznych (REACH) [Svoboda i in. 2007].
Pierwsze próby wykorzystania odpadów powĊglowych zostaáy podjĊte w drugiej poáowie XVIII wieku i miaáy charakter rozwiązaĔ raczej doraĨnych [SkarĪyĔska 1997].
Aktualnie przykáady zastosowaĔ popioáów lotnych moĪna znaleĨü niemal w kaĪdej gaáĊzi gospodarki (budownictwo, drogownictwo, górnictwo, a takĪe rolnictwo, zwáaszcza
w zakresie odkwaszania gleb). Z upáywem czasu nastąpiá znaczny postĊp we wdraĪaniu nowych technologii z wykorzystaniem popioáu (np. cementy i spoiwa hydrauliczne
z duĪą iloĞcią popioáów czy uszlachetnianie popioáu). Wszystkie te dziaáania prowadzone
są z jednoczesnym zachowaniem zasad ochrony przyrody (sprawdzanie wpáywu projektowanych produktów na Ğrodowisko i zdrowie ludzi). Dla okreĞlenia przydatnoĞci technologicznej oznacza siĊ podstawowe wáaĞciwoĞci chemiczne, ¿zyczne i mechaniczne,
które musi speániaü materiaá [àukasik 1998, Pachowski 2002].
Celem badaĔ prezentowanych w niniejszej pracy byáo okreĞlenie wáaĞciwoĞci geotechnicznych popioáów lotnych z elektrowni Skawina oraz przeprowadzenie analizy
w aspekcie moĪliwoĞci ich zastosowania w budownictwie ziemnym.

METODY BADAē
Badania wykonano w dwóch etapach. W pierwszym etapie oznaczono podstawowe
wáaĞciwoĞci ¿zyczne: skáad granulometryczny, gĊstoĞü wáaĞciwą szkieletu, wilgotnoĞü
i straty praĪenia. Etap drugi obejmowaá oznaczenie parametrów, na podstawie których
okreĞla siĊ przydatnoĞü materiaáu do celów budownictwa ziemnego, to jest maksymalnej
gĊstoĞci objĊtoĞciowej szkieletu i wilgotnoĞci optymalnej, kapilarnoĞci biernej, wskaĨnika piaskowego, wspóáczynnika ¿ltracji i wytrzymaáoĞci na Ğcinanie poszczególnych
rodzajów popioáu.
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Badania przeprowadzono na próbkach popioáów pobranych z trzech kolejnych lejów
zsypowych przy elektro¿ltrach (oznaczonych w dalszej czĊĞci pracy jako strefy odpylania I, II i III) oraz mieszanki tych popioáów (oznaczonej jako popióá „Ğredni”).
Parametry ¿zyczne badanych popioáów oznaczono metodami standardowymi, stosowanymi w geotechnice jak dla gruntów mineralnych. Skáad granulometryczny popioáów
wykonano metodą áączoną, to jest sitową na „mokro” i areometryczną dla cząstek mniejszych niĪ 0,063 mm. GĊstoĞü wáaĞciwą szkieletu oznaczono metodą kolby miarowej
w wodzie destylowanej. WilgotnoĞü oznaczono metodą suszarkową w temperaturze 105°C.
Straty masy przy praĪeniu oznaczono w piecu muÀowym w temperaturze 600–800°C. WilgotnoĞü optymalną i maksymalną gĊstoĞü objĊtoĞciową szkieletu oznaczono w aparacie
Proctora w cylindrze o objĊtoĞci 1,0 dm3, stosując standardową energiĊ zagĊszczenia
EZ = 0,59 J·cm–3. KapilarnoĞü bierną i wskaĨnik piaskowy oznaczono przy uĪyciu standardowego zestawu laboratoryjnego. Wspóáczynnik ¿ltracji oznaczono w edometrach
(rys. 1) na próbkach (h = 1,9 cm, d = 7,5 cm) o wilgotnoĞci optymalnej i wskaĨniku zagĊszczenia IS = 0,96, przy obciąĪeniu pionowym 12,5 kPa i zmiennym spadku hydraulicznym.

Rys. 1.
Fig. 1.

Edometry z oprzyrządowaniem do oznaczania wspóáczynnika ¿ltracji (fot. F. Skalicz)
Oedometers with equipment for determination of the ¿ltration coef¿cient (photo
F. Skalicz)

Parametry charakteryzujące wytrzymaáoĞü na Ğcinanie, to jest kąt tarcia wewnĊtrznego i spójnoĞü, oznaczono w aparacie bezpoĞredniego Ğcinania w skrzynce o przekroju
60 × 60 mm na próbkach o wilgotnoĞci optymalnej i wskaĨniku zagĊszczenia IS = 0,96.
Próbki poddawano konsolidacji trwającej 30 min przy naprĊĪeniach normalnych 50, 100,
150, 200 i 250 kPa, a nastĊpnie Ğcinano przy prĊdkoĞci 0,1 mm·min–1.
Badania wykonano w powtórzeniach (po 2 próbki w przypadku skáadu granulometrycznego, gĊstoĞci wáaĞciwej szkieletu, wilgotnoĞci optymalnej i maksymalnej gĊstoĞci
objĊtoĞciowej szkieletu, wspóáczynnika ¿ltracji, po 4 w przypadku wilgotnoĞci i strat praĪenia, po 10 w przypadku kapilarnoĞci biernej), oprócz badaĔ wytrzymaáoĞci na Ğcinanie,
które wykonano na 5 próbkach dla kaĪdego materiaáu, jak podano wyĪej. WartoĞci badanych parametrów podano jako Ğrednia z wartoĞci uzyskanych dla poszczególnych próbek.
Architectura 15 (2) 2016
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WYNIKI BADAē
Skáad granulometryczny popioáów z trzech kolejnych stref odpylania wykazaá zróĪnicowanie dotyczące zawartoĞci frakcji drobnych. ZawartoĞü frakcji pyáowej zmniejszaáa
siĊ od okoáo 91% w popiele ze strefy I do 84% w stre¿e III, natomiast zawartoĞü frakcji iáowej zwiĊkszaáa siĊ odpowiednio od 3,1 do 10,1% (rys. 2, tab. 1). Pod wzglĊdem
geotechnicznym popioáy ze strefy I i II oraz uĞredniony odpowiadają pyáom, natomiast
popióá ze strefy III, zawierający najwiĊkszą zawartoĞü cząstek odpowiadających frakcji
iáowej, odpowiada pyáom ilastym. Biorąc pod uwagĊ wartoĞü wskaĨnika róĪnoziarnistoĞci, moĪna stwierdziü, Īe popioáy ze strefy I, III i popióá Ğredni są materiaáami kilkufrakcyjnymi (odpowiednio Cu = 10,5 i 11,89 i 10,37), a popióá ze strefy II jest materiaáem
jednofrakcyjnym (Cu = 4,32).

Rys. 2.
Fig. 2.

Krzywe uziarnienia badanych materiaáów
Grain size distribution curves of the tested materials

Analizując przydatnoĞü badanych popioáów w budownictwie drogowym w odniesieniu do wymogów normy PN-S-02205:1998, moĪna stwierdziü, Īe pod wzglĊdem skáadu
granulometrycznego Īaden z badanych popioáów nie speánia wymagaĔ wyĪej wymienionej normy, wedáug której zawartoĞü frakcji piaskowo-Īwirowej nie powinna byü mniejsza niĪ 35%, a zawartoĞü ziaren 0,075 mm nie powinna byü wiĊksza niĪ 75%.
Parametry charakteryzujące podstawowe wáaĞciwoĞci ¿zyczne popioáów z poszczególnych stref wykazują pewne zróĪnicowanie (tab. 1), i tak:
1. GĊstoĞü wáaĞciwa szkieletu zwiĊkszaáa siĊ od 2,29 (strefa I) do 2,33 (strefa II) i 2,48 g·cm–3 (strefa III). Wskazuje to na zaleĪnoĞü tego parametru od uziarnienia (zwiĊkszająca siĊ zawartoĞü frakcji iáowej w popioáach z kolejnych stref). GĊstoĞü
wáaĞciwa szkieletu popioáu Ğredniego mieĞci siĊ w zakresie podanych wyĪej wartoĞci tego parametru. WartoĞci te są stosunkowo nieduĪe, co Ğwiadczy o tym, Īe popioActa Sci. Pol.

WáaĞciwoĞci geotechniczne popioáów lotnych...

107

áy lotne są materiaáami lekkimi, znacznie lĪejszymi niĪ grunty naturalne – mineralne, o zbliĪonym uziarnieniu, których gĊstoĞü wáaĞciwa szkieletu wynosi 2,67 g·cm–3
[PN-81/B-03020]. Porównując wyniki badaĔ wáasnych z wynikami wczeĞniejszych badaĔ popioáu lotnego z elektrowni Skawina, moĪna stwierdziü, Īe otrzymane wartoĞci
gĊstoĞci wáaĞciwej szkieletu są zbliĪone do wartoĞci podanych przez Furtak [2009], które
wynosiáy od 2,26 do 2,45 g·cm–3.
Tabela 1. Parametry geotechniczne badanych popioáów
Table 1. Geotechnical parameters of the tested ashes
Parametr – Parameter
ZawartoĞü frakcji – Fraction content:
piaskowa – sand 0,063–2 [mm]
pyáowa – silt 0,002–0,063 [mm]
iáowa – clay < 0,002 [mm]
ZawartoĞü ziaren – Grain content [%]
< 0,075 mm
< 0,05 mm
WskaĨnik róĪnoziarnistoĞci
Uniformity coef¿cient [–]
Nazwa wg
Name acc. to PN-EN ISO 14688-2:2006
WilgotnoĞü naturalna
Natural moisture content [%]
Straty masy przy praĪeniu
Loss on ignition [%]
GĊstoĞü wáaĞciwa szkieletu
Density of solid particles [g·cm-3]
Maksymalna gĊstoĞü objĊtoĞciowa szkieletu
Maximum dry density of solid particles [g·cm-3]
WilgotnoĞü optymalna
Optimum moisture content [%]
KapilarnoĞü bierna – Passive capillarity [cm]
Wspóáczynnik ¿ltracji przy wskaĨniku
zagĊszczenia 0,96
Permeability coef¿cient at the degree of
compaction 0.96 [m·s–1]
Kąt tarcia wewnĊtrznego przy wskaĨniku 0,96
zagĊszczenia
0,90a
Angle of internal friction at the degree
1,00a
of compaction [q]
SpójnoĞü przy wskaĨniku zagĊszczenia 0,96
0,90a
Cohesion at the degree of compaction
[kPa]
1,00a
a

Gruchot i Sieczka [2013].
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Popióá ze strefy – Ash from the zone:
Ğredni
I
II
III
medium
5,83
91,06
3,11

3,62
88,69
7,69

5,51
84,35
10,14

7,29
84,72
7,99

97,0
89,0

98,0
94,0

96,0
92,5

95,0
87,5

10,5

4,32

11,89

10,37

Si

Si

clSi

Si

0,25

0,64

1,26

0,75

4,73

4,02

5,77

3,00

2,29

2,33

2,48

2,34

1,21

1,23

1,28

1,23

31,55

31,55

32,00

30,30

55,0

45,40

43,40

70,80

2,1510–8

1,6210–8

1,7410–8

2,3610–8

40,1

37,6

36,1

38,20
28,50
33,60

55,9

70,8

65,4

55,60
42,50
38,20
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2. KapilarnoĞü bierna byáa stosunkowo nieduĪa (43–71 cm) i mniejsza od wartoĞci
dopuszczalnej ( 2 m) wedáug normy PN-S-02205:1998, a wiĊc nie wskazuje na wysadzinowoĞü tych materiaáów. WartoĞci kapilarnoĞci biernej popioáów lotnych z siedmiu
elektrowni (Blachownia ĝląska, Jaworzno II, àagisza, Stalowa Wola, Elbląg, WarszawaĩeraĔ i Siekierki) mieĞciáy siĊ w szerokim zakresie od 40 do 140 cm dla popioáów z haád
przyelektrownianych i powyĪej 200 cm dla popioáów z silosów (bardzo drobne popioáy)
z elektrowni Warszawa, Siekierki i Zabrze [WoĨnica 1973]. WartoĞü kapilarnoĞci biernej
popioáów z mokrego osadnika elektrociepáowni OstroáĊka wynosiáa 133 cm dla popioáu
grubszego ze strefy zrzutu (typ A) i 150 cm dla popioáu drobniejszego ze strefy studni
przelewowej (typ B) [SzymaĔski 1973]. Przytoczone dane Ğwiadczą, Īe uzyskane z badaĔ
wáasnych wartoĞci kapilarnoĞci biernej mieszczą siĊ w zakresie wartoĞci tego parametru
dla popioáów pochodzących z róĪnych elektrowni lub elektrociepáowni opalanych wĊglem kamiennym.
3. Straty masy przy praĪeniu badanych popioáów (3–5,8%) byáy mniejsze od wartoĞci
dopuszczalnej ( 10%), a wiĊc speániają wymagania normy PN-S-02205:1998.
4. WskaĨnik piaskowy – wartoĞci tego parametru nie uzyskano, poniewaĪ w koĔcowej fazie badania, to jest po wprowadzeniu táoczka do cylindra, opadá on od razu na dno,
a wiĊc wynik byá negatywny.
Parametry charakteryzujące zagĊszczalnoĞü popioáów, to jest wilgotnoĞü optymalna
i maksymalna gĊstoĞü objĊtoĞciowa szkieletu, byáy maáo zróĪnicowane (tab. 1). WilgotnoĞü optymalna wynosiáa okoáo 32% (strefy I–III) i ponad 30% (popióá Ğredni). Maksymalna gĊstoĞü objĊtoĞciowa szkieletu zwiĊkszaáa siĊ od 1,21 (strefa I) do 1,28 g·cm–3
(strefa III); dla popioáu Ğredniego wynosiáa ona 1,23 g·cm–3. Podane wartoĞci nie odbiegają od wartoĞci tych parametrów podawanych dla popioáów lotnych [Grabowski
i Obrycki 1973, Lotko 2009].
Odnosząc otrzymane wartoĞci maksymalnej gĊstoĞci objĊtoĞciowej szkieletu badanych popioáów do wymogów normy PN-S-0205:1998, moĪna stwierdziü, Īe wszystkie
one speániają warunek, zgodnie z którym wartoĞü omawianego parametru powinna byü
wiĊksza niĪ 1,0 g·cm–3. Ze wzglĊdu jednak na bardzo maáą wilgotnoĞü wszystkich badanych popioáów w celu ich wykorzystania w budownictwie ziemnym naleĪy doprowadziü
je do wilgotnoĞci optymalnej, przy której moĪna osiągnąü duĪe zagĊszczenie (IS  0,95).
WartoĞci wspóáczynnika ¿ltracji wszystkich badanych popioáów byáy tego samego
rzĊdu wielkoĞci i stosunkowo maáe – (1,6–2,4)·10–8 m·s–1 (tab. 1). Zgodnie z klasy¿kacją
Pazdry i Kozerskiego [1990] moĪna je scharakteryzowaü jako sáabo przepuszczalne i odpowiadające gruntom/skaáom póáprzepuszczalnym. Wyniki badaĔ wáasnych wspóáczynnika ¿ltracji zbliĪone są do wyników badaĔ tego parametru dla popioáu drobnoziarnistego i gruboziarnistego pochodzącego z elektrowni Skawina, wykonanych przez Furtak
[2009]. Wspóáczynnik ¿ltracji popioáu gruboziarnistego przy wskaĨniku zagĊszczenia
równym 0,95 wynosiá 7,54·10–8 m·s–1, natomiast wspóáczynnik ¿ltracji popioáu drobnoziarnistego przy tym samym wskaĨniku zagĊszczenia wynosiá 1,77·10–8 m·s–1.
Porównując podane wyĪej wartoĞci wspóáczynnika ¿ltracji popioáu lotnego z elektrowni Skawina z wartoĞciami podanymi w literaturze dla popioáów z innych elektrowni lub elektrociepáowni, moĪna stwierdziü ich znaczne zróĪnicowanie. Wspóáczynnik
¿ltracji popioáów z elektrowni Rybnik przy maáym zagĊszczeniu (IS = 0,85) wynosiá
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9,8·10–7 m·s–1, natomiast przy wiĊkszym zagĊszczeniu (IS = 0,95) wynosiá 3,3·10–7 m·s–1
[Zawisza 2001]. Badania Mioduszewskiego [1973] wykazaáy bardzo duĪe róĪnice wartoĞci wspóáczynnika ¿ltracji popioáów zalegających w róĪnych strefach osadników mokrych elektrowni ĩeraĔ, Skawina, Konin i elektrociepáowni OstroáĊka (do badaĔ pobierano próbki o strukturze nienaruszonej). Wspóáczynnik ¿ltracji popioáu grubego w stre¿e
zrzutu pulpy byá od kilku- do kilkudziesiĊciu razy wiĊkszy niĪ popioáu drobnego w stre¿e studni przelewowej. Wykazano równieĪ, Īe z powodu wyraĨnej anizotropii popioáów
w mokrych skáadowiskach wspóáczynnik ¿ltracji w kierunku poziomym (przepáyw wody
równolegáy do uwarstwienia) jest od kilku- do kilkunastu razy wiĊkszy od wspóáczynnika
¿ltracji w kierunku pionowym (przepáyw wody prostopadáy do uwarstwienia). Przykáadowo wspóáczynnik ¿ltracji popioáów wynosiá:
– ze skáadowiska ĩeraĔ: w stre¿e zrzutu – kpoz = 4,13–5,12 ·10–6 m·s–1; kpion = 4,25–
–4,51 ·10–6 m·s–1, w stre¿e studni – kpoz = 0,210–0,70 · 10-6 m·s–1; kpion = 0,13–0,27 ×
× 10–6 m·s–1,
– ze skáadowiska Skawina: w stre¿e zrzutu – kpoz = 1,14–1,42 ·10-6 m·s–1; kpion = 0,50–0,59 ×
× 10–6 m·s–1, w stre¿e studni – kpoz = 0,05–0,11 · 10–6 m·s–1; kpion = 0,01–0,03 · 10–6 m·s–1.
Badania SzymaĔskiego [1973] wykonane na popioáach ze skáadowiska elektrociepáowni OstroáĊka wykazaáy zaleĪnoĞü wspóáczynnika ¿ltracji od uziarnienia i zagĊszczenia popioáu. Wspóáczynnik ¿ltracji popioáów wynosiá: w stre¿e zrzutu (typu A) popióá
niezagĊszczony (luĨny) 6,6 · 10–6–8,0 · 10–7 m·s–1, zagĊszczony 4,3 · 10–6 m·s–1; w stre¿e
studni (typu B) popióá zagĊszczony 1,7 · 10–10 m·s–1 (popioáu luĨnego nie badano).
Zabielska-Adamska [2006] wykonaáa badania wodoprzepuszczalnoĞci popioáu lotnego z elektrociepáowni Biaáystok w aspekcie zastosowania go do formowania warstw
uszczelniających. Badania prowadzono w komorze konsolidacji hydraulicznej typu Rowe’a na próbkach zagĊszczonych metodą standardową i zmody¿kowaną Proctora w
zakresie wilgotnoĞci wopt = ±5%. WartoĞci wspóáczynnika ¿ltracji nasączanych próbek
popioáu zagĊszczonych metodą standardową zawieraáy siĊ w duĪo szerszym zakresie
(od 1,4·10–7 do 3,7·10–10 m·s–1) niĪ próbek zagĊszczonych metodą zmody¿kowaną (od
7,3·10–8 do 1,3·10–9 m·s–1).
WytrzymaáoĞü na Ğcinanie byáa stosunkowo duĪa (tab. 1). WartoĞci kąta tarcia wewnĊtrznego zmniejszaáy siĊ od 40° (strefa I) do 36° (strefa III), co wskazuje na zaleĪnoĞü
tego parametru od zawartoĞci frakcji iáowej. WartoĞci spójnoĞci wykazaáy wyraĨne zróĪnicowanie (56 kPa dla popioáów ze strefy I i Ğredniego, 71 kPa dla popioáu ze strefy II
i 65 kPa dla popioáu ze strefy III). WartoĞci te nie wskazują na zaleĪnoĞü tego parametru
od strefy poboru popioáu. Przedstawiane wartoĞci parametrów wytrzymaáoĞciowych przy
IS = 0,96 byáy wyraĨnie wiĊksze od wartoĞci podanych dla popioáów z elektrowni Skawina przez Gruchota i SieczkĊ [2013] przy IS = 0,90 i 1,00. Wedáug cytowanych autorów
kąt tarcia wewnĊtrznego wykazywaá zaleĪnoĞü od zagĊszczenia i zwiĊkszaá siĊ od okoáo
29 do 34° odpowiednio do zwiĊkszania wskaĨnika zagĊszczenia – od IS = 0,90 do 1,00.
SpójnoĞü nie wykazywaáa zaleĪnoĞci od zagĊszczenia, a jej wartoĞci wynosiáy od okoáo
43 kPa przy IS = 0,90 do 38 kPa przy IS = 1,00.
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PODSUMOWANIE
Analizując otrzymane wyniki badaĔ w aspekcie przydatnoĞci popioáów lotnych w budownictwie ziemnym, zwáaszcza drogowym, moĪna stwierdziü, Īe nie speániają one wymogów odnoĞnej normy w zakresie parametrów charakteryzujących uziarnienie. Speániają
natomiast wymogi w zakresie strat praĪenia, kapilarnoĞci biernej, maksymalnej gĊstoĞci
objĊtoĞciowej szkieletu i kąta tarcia wewnĊtrznego. WczeĞniejsze badania prowadzone
w Katedrze InĪynierii Wodnej i Geotechniki UR w Krakowie [Zawisza i in. 2006, Zawisza i KáĊk 2006, Zawisza i Sobula 2007, Zawisza i Franczak 2010] wykazaáy, Īe poprawĊ
wáaĞciwoĞci geotechnicznych popioáów lotnych moĪna uzyskaü, stosując:
– mieszanki popioáów lotnych z innymi odpadami przemysáowymi o grubszym uziarnieniu, takimi jak odpady powĊglowe (skaáa páonna) lub pohutnicze (ĪuĪle wielkopiecowe),
– stabilizacjĊ popioáów lotnych Ğrodkami wiąĪącymi: silmentem, cementem lub wapnem hydratyzowanym.
W efekcie powyĪszych zabiegów uzyskuje siĊ materiaáy o korzystnym uziarnieniu,
dobrej zagĊszczalnoĞci, duĪej wytrzymaáoĞci na Ğcinanie i maáej ĞciĞliwoĞci. Mogą one
byü stosowane jako antropogeniczne grunty budowlane w budownictwie ziemnym, zarówno komunikacyjnym, jak i hydrotechnicznym.
Maáe wartoĞci wspóáczynnika ¿ltracji pozwalają zakwali¿kowaü badane popioáy jako
przydatne do uszczelnieĔ. MoĪna zatem, po doprowadzeniu ich do wilgotnoĞci optymalnej, zastosowaü je do formowania przesáon uszczelniających w waáach przeciwpowodziowych. MoĪna równieĪ wykorzystaü je do budowy mineralnych warstw uszczelniających pod nasypami oraz jako uszczelnienia skáadowisk odpadów komunalnych
i przemysáowych, zwáaszcza przy zastosowaniu dodatków ulepszających, takich jak spoiwa hydrauliczne lub bentonit.
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GEOTECHNICAL PROPERTIES OF FLY ASHES DEPENDING ON
THE DEDUSTING ZONE
Abstract. The article contains results of tests of geotechnical properties of Ày ashes from
the Skawina Power Plant. Samples of the ashes were taken from three discharge hoppers
with electrostatic precipitators, marked as dedusting zones I, II and III. The research included determination of parameters characterising the particle size distribution, compactibility, capillarity, loss on ignition, water permeability and shear strength. The analysis of
the results of the tests was carried out in the context of the use of the ashes in road building.
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It was found that the tested ashes from different dedusting zones have relatively small differences in physical characteristics and mechanical properties. The ashes do not meet the
requirements for materials used in road building. It was pointed out that the improvement
of the geotechnical properties of the Ày ashes could be obtained by using mixtures thereof
with other industrial wastes of coarser graining or by stabilisation with binding agents. Low
values of permeability coef¿cient result in the classi¿cation of the tested ashes as suitable
for sealing for example levees or land¿lls.
Keywords: industrial wastes, Ày ashes, geotechnical properties
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