
© Copyright by Wydawnictwo SGGW

acta_architectura.sggw.pl

O R I G I N A L  P A P E R

Acta Sci. Pol.
Architectura 19 (3) 2020, 43–54
ISSN 1644-0633 eISSN 2544-1760 DOI: 10.22630/ASPA.2020.19.3.26

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI POPIOŁU LOTNEGO Z TERMICZNEGO 
PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA PARAMETRY 
BETONU ZWYKŁEGO

Gabriela Rutkowska1 , Joanna Fronczyk1, Sergij Filipchuk2

1 Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2 Institute of Construction and Architecture, National University of Water and Environmental Engineering in Rivne

STRESZCZENIE

Obecnie beton jest najczęściej wykorzystywanym materiałem kompozytowym spośród wytworzonych przez 
człowieka, a drugim po wodzie w całym kompleksie stosowanych materiałów. To ekologiczny materiał wy-
tworzony z miejscowych surowców – kruszywa, cementu, wody, domieszki i dodatku mineralnego, charak-
teryzujący się najmniejszym śladem węglowym. W artykule przedstawiono wyniki badań betonów klasy 
C20/25 na bazie CEM I 42,5R, kruszywa otoczakowego oraz popiołu lotnego z termicznego przekształcania 
osadów ściekowych w ilościach 5, 10, 15 i 20% masy cementu. W toku prac eksperymentalnych wykonano 
pomiary wytrzymałości na ściskanie po dwóch okresach dojrzewania oraz mrozoodporność F150. Zebra-
ne wyniki badań umożliwiły porównanie właściwości betonów wytworzonych z popiołem pochodzącym 
z dwóch oczyszczalni ścieków. Uzyskane wyniki badań potwierdzają możliwość wytwarzania betonu zwy-
kłego, modyfikowanego popiołem lotnym z termicznego przekształcania osadów ściekowych. Średnią wy-
trzymałość na ściskanie dla betonu zawierającego 20% popiołu z Krakowa ustalono na 50,1 i 50,6 MPa po 
28 i 56 dniach dojrzewania, a dla popiołu z Warszawy na 42,6 i 45,7 MPa.
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WSTĘP

Popiół lotny według PN-EN 450-1:2012 to „drobno 
uziarniony pył, składający się głównie z kulistych, 
zeszkliwionych ziaren, otrzymywany przy spalaniu 
pyłu węglowego, przy udziale lub bez udziału ma-
teriałów współspalanych, wykazujący właściwości 
pucolanowe i zawierający przede wszystkim SiO2 
i Al2O3, przy czym zawartość reaktywnego SiO2 
określona i opisana w PN-EN 197-1:2012, wynosi 
co najmniej 25% masy”. Został on wykorzystany do 
produkcji betonu zwykłego w latach 30. XX wieku 
w Stanach Zjednoczonych (Malhotra i Ramezanian-

pour, 1994; Joshi i Lohtia, 1997). Obecnie szerokie 
zastosowanie w Polsce i Europie mają popioły lotne 
krzemionkowe pochodzące ze spalania węgla ka-
miennego. Mogą one być wykorzystane w technolo-
gii betonu, gdy spełnione zostaną wymagania zawarte 
w normie PN-EN 450-1:2012 – łączna zawartość 
Al2O, Fe2O3 oraz SiO2 powinna wynosić minimum 
65% wagowych, w tym zawartość reaktywnego SiO2 
co najmniej 25% masy. Całkowita zawartość alkaliów 
obliczana jako zawartość Na2O (równoważnik) nie 
powinna być większa niż 5% masy, zawartość reak-
tywnego CaO nie powinna przekraczać 10%, MgO 
4%, a rozpuszczalnego fosforanu (P2O5) nie powinna 
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być większa niż 100 mg·kg–1. Użycie ich w składzie 
betonu wpływa na zmniejszenie ilości użytego klin-
kieru cementowego, a co za tym idzie na ograniczenie 
zanieczyszczenia środowiska i emisji dwutlenku wę-
gla oraz oszczędność naturalnych surowców i paliw 
kopalnych (Uzunow, 2009; Deja i Antosiak, 2012; 
Yadav, Agnihotri, Gupta i Tripathi, 2014; Wichowski, 
Rutkowska i Nowak, 2017).

W ostatnich latach prowadzi się coraz więcej ba-
dań mających na celu ocenę możliwości wykorzysta-
nia w procesie technologii betonu popiołów lotnych 
z termicznego przekształcania osadów ściekowych 
(Kosior-Kazberuk, 2011; Lynn, Dhir, Ghataora i West, 
2015; Chen i Poon, 2017; Chen, Li i Poon, 2018; Rut-
kowska, Wichowski, Fronczyk, Franus i Chalecki, 
2020).

Powstające w oczyszczalni osady ściekowe (Bień 
i in., 2011), zgodnie z Prawem ochrony środowiska 
z 2001 r., to odpady, które należy odpowiednio unie-
szkodliwić i zagospodarować, biorąc pod uwagę za-
pisy ustawy o odpadach z 2012 r. Z uwagi na zakaz 
ich składowania od 1 stycznia 2016 r. (rozporządzenie 
MG z 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur do-
puszczania odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu), zagospodarowanie osadów 
ściekowych stało się ważnym problemem nie tylko 
technicznym z uwagi na masę, duże uwodnienie oraz 
niebezpieczeństwo sanitarne (Sadecka, Myszograj 
i Suchowska-Kisielewicz, 2011), ale ekologicznym 
i ekonomicznym (Bień i in., 2011; Bień i Wystalska, 
2014). Dotąd najczęściej osady ściekowe trafiały na 
wysypiska, składowiska lub do środowiska po sta-
bilizacji beztlenowej, tlenowej lub wapnem. Obec-
nie obowiązujące przepisy prawne opracowane na 
podstawie dyrektywy 2003/33/WE wprowadzają za-
kaz składowania odpadów o kaloryczności powyżej 
6 MJ·kg–1 s.m. (rozporządzenie MG z 2015 r. w spra-
wie dopuszczania odpadów do składowania na składo-
wiskach). Biorąc pod uwagę występowanie w osadach 
substancji toksycznych i metali ciężkich, najlepszym 
sposobem ich utylizacji są metody termiczne (Środa, 
Kijo-Kleczkowska i Otwinowski, 2012; Borowski, 
Gajewska i Haustein, 2014). Głównymi zaletami tej 
metody unieszkodliwiania osadów jest zmniejszenie 
ich objętości oraz odzysk energii cieplnej lub elek-
trycznej (Pająk, 2014).

W ostatnich latach w Polsce wzrasta liczba stacji 
termicznej utylizacji osadów ściekowych, które mają 
możliwość przekształcenia łącznie ok. 190 tys. Mg 
s.m. rocznie, co stanowi ok. 1/3 wielkości wytwarza-
nej. W efekcie w instalacjach termicznego przekształ-
cania osadów ściekowych powstają wtórne odpady 
– popiół lotny o kodzie 19 01 14 (rozporządzenie 
MŚ z 2001 r. w sprawie katalogu odpadów). Zgodnie 
z obowiązującym w Polsce przepisami (rozporządze-
nie MR z 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami 
powstałymi w wyniku tego procesu), które wdrażają 
dyrektywę 2010/75/UE, powstające popioły ze spa-
lania osadów ściekowych po spełnieniu określonych 
wymogów mogą być wykorzystane do sporządzania 
mieszanek betonowych jako dodatku pasywnego (wy-
pełniacza), a także jako dodatku aktywnego (zamien-
nika części spoiwa). Praktyczne zastosowanie nowych 
materiałów odpadowych wymaga jednak oceny ich 
właściwości. Przeprowadzone badania właściwości 
fizykochemiczny oraz pucolanowe popiołów z ter-
micznego przekształcania osadów ściekowych wska-
zują na możliwość ich wykorzystania do wytwarzania 
materiałów kompozytowych (Rutkowska i in., 2018; 
Rutkowska, Wichowski, Franus i Fronczyk, 2020).

Głównym celem przeprowadzonych prac badaw-
czych była analiza wpływu właściwości popiołów lot-
nych z osadów ściekowych na parametry wytrzyma-
łościowe i mrozoodporność betonów wytworzonych 
z ich udziałem zgodnie z założeniami gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Uzyskane wyniki badań od-
niesiono do próby zerowej nie zawierającej w swoim 
składzie popiołów lotnych.

MATERIAŁ I METODY

Skład chemiczny popiołu lotnego określono na spek-
trometrze Epsilon 3 (Panalytical) metodą energodys-
persyjnej fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Bada-
nie wykonano w zakresie pomiarowym pierwiastków 
Na-Am na aparacie wyposażonym w lampę RTG Rh 
9W, 50 kV, 1 mA, 4096 kanałowy analizator widma, 
sześć filtrów pomiarowych (Cu-500, Cu-300, Ti, 
Al-50, Al-200, Ag) oraz wysokorozdzielczy półprze-
wodnikowy detektor SDD (okienko Be, o grubości 
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50 μm) chłodzony ogniwem Peltiera. Analizę wielko-
ści ziaren przeprowadzono za pomocą analizatora Ma-
stersizer 3000 (Malvern Instruments) wykorzystujące-
go zjawisko dyfrakcji laserowej. Pomiar prowadzono 
w wodzie demineralizowanej (ciecz dyspergująca) 
w obecności sondy ultradźwiękowej. Analizowano 
ziarna o wielkości średnic ekwiwalentnych z zakresu 
od 0,1 do 1000 μm. Morfologię i skład chemiczny 
w mikroobszarze głównych składników badanych 
materiałów oznaczono za pomocą mikroskopu skanin-
gowego SEM Quanta 250 FEG firmy FEI, wyposa-
żonego w system analizy składu chemicznego oparty 
na dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego 
– EDS (ang. energydispersive X-ray spectroscopy) 
firmy EDAX (Rutkowska i in. 2018). Aktywność 
pucolanową popiołów lotnych przeprowadzono we-
dług wytycznych zawartych w literaturze przedmiotu 
(Hubbard i Dhir, 1984) oraz norm PN-EN 450-1:2012 
i ASTM C379-65T.

Zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 do 
badań zaprojektowano mieszankę betonową betonu 
zwykłego klasy C20/25 o konsystencji S3, metodą 
trzech równań według Bukowskiego (Jamroży, 2015) 
– tabela 1. Do przygotowania sześciennych próbek 
10 × 10 × 10 cm zastosowano cement portlandzki 

CEM I 42,5R (zgodny z normą PN-EN 197-1:2012), 
kruszywo otoczakowe frakcji 0–16 mm, wodę oraz 
dodatek. We wszystkich składach mieszanki zacho-
wano stały skład kruszywa drobnego dobranego me-
todą analizy sitowej oraz stały skład kruszywa grube-
go dobranego metodą kolejnych przybliżeń – tabela 
2. Jako częściowy zamiennik cementu wykorzystano 
dodatek – popiół lotny pochodzący z fluidalnego spa-
lania komunalnych osadów ściekowych w oczyszczal-
ni ścieków „Czajka” w Warszawie oraz oczyszczalni 
w Krakowie. W celu porównania właściwości beto-
nów zwykłych wytworzonych w tradycyjny sposób 
oraz betonów zawierających w swoim składzie popiół 
lotny z termicznego przekształcania osadów ścieko-
wych przygotowano trzy rodzaje próbek betonów:
− BZ – bez dodatku;
− P – z dodatkiem popiołu lotnego z termicznego 

przekształcania osadów ściekowych w ilości od 5 
do 20% z Krakowa;

− P – z dodatkiem popiołu lotnego z termicznego 
przekształcania osadów ściekowych w ilości od 5 
do 20% z Warszawy.
Badanie konsystencji mieszanek betonowych 

przeprowadzono metodą stożka opadowego (PN-EN 
12350-2:2011), gęstość pozorną metodą pomiaru masy 

Tabela 1. Proporcje mieszanki betonowej według wagi
Table 1. Concrete mix proportions by weight

Wyszczególnienie
Specification

Składniki mieszanki betonowe
Mass of concrete ingredients

[kg·m–3]

woda
water

kruszywo
water cement popiół lotny

fly ash

Beton BZ
Concrete BZ 194,88 1807,08 381,94 –

Beton z ilością 5% popiołu
Concrete with quantity 5% of fly ash 194,88 1807,08 362,84 19,10

Beton z ilością 10% popiołu
Concrete with quantity 10% of fly ash 194,88 1807,08 343,75 38,19

Beton z ilością 15% popiołu
Concrete with quantity 15% of fly ash 194,88 1807,08 324,65 57,29

Beton z ilościa 20% popiołu
Concrete with quantity 20% of fly ash 194,88 1807,08 305,55 76,39
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i objętości (PN-EN 12350-6:2011) oraz zawartość po-
wietrza metodą ciśnieniową (PN-EN 12350-7:2011). 
Badania wytrzymałości na ściskanie przeprowadzono 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 12390-
-3:2011 w maszynie wytrzymałościowej hydraulicz-
nej H011 Matest, mrozoodporność w komorze frmy 
ToRoPol. W analizie statystycznej dla przyjętej licz-
by próbek (6) wyznaczono parametry statystyczne: 
odchylenie standardowe, współczynnik zmienności 
oraz niepewność całkowitą dla rekomendowanego 
przedziału ufności na poziomie p = 0,95. Do oceny 
niepewności rozszerzonej (całkowitej) wykorzystano 
metodę sklerometryczną, nieskalowaną (Brunarski 
i Dohojda, 2016; PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02).

WYNIKI I DYSKUSJA

Właściwości popiołu lotnego 
Wyniki analizy składu tlenkowego popiołów lotnych 
z termicznego przekształcenia osadów ściekowych 
z oczyszczalni ścieków w Krakowie i Warszawie ze-
stawiono na rysunku 1. Strata przy prażeniu popiołu 
lotnego w piecu fluidalnym w temperaturze przekra-
czającej 850°C, wyrażająca zawartość niespalonego 
węgla w próbce, była mała i wynosiła dla popiołu 
z Krakowa 0,7% a 0,5% dla Warszawy. Największy 

udział procentowy stanowiły tlenki krzemionki (Kra-
ków 32,21%, Warszawa 23,76%) oraz wapnia (Kraków 
11,9%, Warszawa 18,64%). Zaobserwowano również 
dużą zawartość fosforanów (Kraków 18,91%, Warsza-
wa 23,09%). Dodatkowo suma zawartości dwutlenku 
krzemu (SiO2), tlenku glinu (Al2O3) i tlenku żelaza 
(Fe2O3) w popiołach lotnych z osadów ściekowych 
była mniejsza w stosunku do popiołów konwencjo-
nalnych uzyskiwanych podczas spalania węgla lub 
współspalania węgla z odpadami wykorzystywanych 
w technologii betonu i nie spełniała wymagań zawar-
tych w normie PN-EN 450-1+A1:2012. Zaobserwowa-
no, że suma wspomnianych tlenków była większa dla 
popiołu z Krakowa i wynosiła 57,71% a dla popiołu 
z Warszawy jedynie 46,14%, a zawartość reaktywne-
go tlenku krzemu oraz tlenku wapnia wynosiła odpo-
wiednio 15,24% i 10,89% dla popiołu z Krakowa oraz 
13,32 i 14,74% dla popiołu z Warszawy. Przypuszcza 
się, że zawarte w popiele jony fosforanowe oraz strata 
prażenia wpływają na wytrzymałość na ściskanie be-
tonów wytworzonych z popiołem lotnym z termicz-
nego przekształcenia osadów ściekowych (Willims, 
2005; Małolepszy i Tkaczewska, 2006). Zróżnicowa-
ny skład chemiczny popiołów lotnych pozwala jednak 
na wytworzenie betonów popiołowych spełniających 
normatywne wymagania wytrzymałościowe.

Tabela 2. Zawartość procentowa kruszywa dobranego metodą iteracji
Table 2. Percentage contain of the aggregates selected by iterations

Frakcja
Fraction

Procentowy stosunek zmieszania frakcji (piasku i żwiru)
Fraction mixing percentage ratio (for sand and gravel)

Skład ziarnowy
Grain composition of

[%]

I etap
I stage

II etap
II stage

III etap
III stage

piasku
sand

żwiru
gravel

0,0–0,125

– – 37

1,47 0,55

0,0125–0,25 10,65 3,95

0,25–0,50 38,24 14,16

0,50–1,0 32,88 12,17

1,0–2,0 16,76 6,17

2,0–4,0 35

63 –

22,05

4,0–8,0 48
65

19,66

8,0–16,0 52 21,29
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Rozkład objętościowy poszczególnych frakcji 
ziarnowych przedstawiony na rysunku 2 w badanych 
popiołach jest zbliżony. Ziarna o średnicy od 2 do 
250 μm stanowią ponad 91% objętości. Dominujące 
frakcje ziarnowe w tym zakresie to 20–50 μm (Kra-
ków 25,01%, Warszawa 27,25%), 50–100 μm (Kra-
ków 28,12%, Warszawa 29,39%) i 100–250 μm (Kra-
ków 27,75%, Warszawa 22,89%). Gęstość  właściwa 

 popiołu określona według normy PN-EN 1097-
-07:2008 wyniosła 2780 kg·m–3 dla popiołu z Kra-
kowa i 2530 kg·m–3 dla popiołu lotnego z Warszawy, 
a miałkość zbadana według normy PN-EN 451-2:
2017-06 wyniosła odpowiednio 46,2% i 50,3%.

W składzie mineralnym popiołu lotnego z ter-
micznego przekształcania osadów ściekowych domi-
nują anhydryt i kwarc, a biorąc pod uwagę analizę 

Rys. 2. Rozkład objętościowy poszczególnych frakcji ziarnowych w popiele z Krakowa (a) i Warszawy (b) 
Fig. 2. Volume distribution of individual particle fractions in fly ash from Kraków (a) and Warsaw (b)
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Rys. 1. Skład chemiczny popiołów lotnych z termicznego przekształcania osadów ściekowych
Fig. 1. Chemical composition of fly ash form municipal sewage sludge combustion
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 chemiczną w mikroobszarze (SEM-EDS), dominowa-
ły ziarna o składzie chemicznym: krzem, glin, żelazo, 
fosfor i wapń, obok których zaobserwowano ziarna 
zawierające potas, magnez i sód – rysunki 3 i 4.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzo-
no, że aktywność pucolanowa popiołów lotnych 
z termicznego przekształcenia osadów ściekowych 
nie spełnia wymagań normy PN-EN 450-1:2012. 

 Wskaźnik  aktywności po 28 dniach wyrażony 
w procentach powinien osiągnąć wartość ≥ 75%, 
a po 90 dniach ≥ 85%. Wskaźnik aktywności po 
28 dniach dojrzewania dla popiołu z Krakowa wy-
niósł 71,6%, dla popiołu z Warszawy 68,5%, a po 
90 daniach dojrzewania wskaźnik uzyskał wartość 
83,4% dla popiołu z Krakowa i 79,3% dla popio-
łu z Warszawy. Należy jednak pamiętać, że norma 

Rys. 3. Zdjęcie SEM badanego popiołu z Krakowa wraz z analizą EDS
Fig. 3. SEM images of the ash from Krakow tested along with EDS analysis

Rys. 4. Zdjęcie SEM badanego popiołu z Warszawy wraz z analizą EDS
Fig. 4. SEM images of the ash from Warsaw tested along with EDS analysis
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ta dotyczy popiołu krzemionkowego. Biorąc pod 
uwagę normę ASTM C379-65T, aktywność pucola-
nowa popiołów lotnych określona jest na podstawie 
sumy zawartości reaktywnego tlenku glinu i krzemu. 
Popiół lotny wykazuje charakter pucolanowy, gdy 
suma ta wynosi powyżej 20% (Bastion, 1980; Tka-
czewska, 2008). Aktywność pucolanowa ustalona 
na podstawie przeprowadzonych badań dla obydwu 
popiołów przekroczyła nieznacznie 20%. Wpływ 
na aktywność popiołów lotnych ma również zawar-
tość w ich składzie alkaliów, a dokładniej proporcja 
tlenku potasu i glinu (K2O/Al2O3) (Hubbard i Dhir, 
1984). Wprowadzony przez wspomnianych autorów 
tzw. pozzolanic potential desirable, dzieli popioły 
lotne na trzy klasy (klasa 1 – K2O/Al2O3 ˑ 10 ≥ 1, 
klasa 2 – 0,5 < K2O/Al2O3 · 10 < 1, klasa 3 – K2O/
/Al2O3 · 10 < 0,5). Dla badanego popiołu z Krakowa 
uzyskano wskaźnik równy 3,34, a dla Warszawy 1,22, 
co świadczy o dużej reaktywności tego popiołu.

Właściwości mieszanki betonowej
Na podstawie uzyskanych wyników badań stwier-
dzono, że dla metody opadu stożka uzyskano konsy-
stencję plastyczną dla mieszanki betonowej betonu 
referencyjnego i dla mieszanek zawierających różne 
ilości popiołu z termicznego przekształcania osadów 
ściekowych. Gęstość mieszanki betonowej uzyska-
ła wartości w przedziale od 2316 do 2387 kg·m–3 
dla popiołu z Krakowa, a dla popiołu z Warszawy 

w  przedziale od 2261 do 2399 kg·m–3. Największą 
zawartość powietrza zanotowano w mieszankach 
betonowych, w których zastąpiono cement w ilości 
20% równą 2,8% dla popiołu z Krakowa i 3,8% dla 
popiołu z Warszawy, z kolei najmniejszą dla próbek 
BZ równą 1,7% dla popiołu z Krakowa i 2,9% dla 
popiołu z Warszawy. Zawartość powietrza związana 
była z ilością wymienionego cementu na popiół lotny. 
Zaobserwowano, że zawartość powietrza rosła wraz 
z większą ilością popiołu.

Wytrzymałość na ściskanie
Wyniki pomiarów średniej wytrzymałości na ściskanie 
próbek betonowych przy różnej zawartości popiołu 
lotnego z termicznego przekształcania osadów ścieko-
wych przedstawiono na rysunku 5.

Wymiana cementu na popiół z termicznego prze-
kształcenia osadów ściekowych wpłynęła na wytrzy-
małości na ściskanie w porównaniu do betonu refe-
rencyjnego. Największą wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach dojrzewania, równą 50,12 MPa, uzy-
skały próbki betonu, w których wymieniono w ilości 
20% cement na popiół lotny z Krakowa, a najmniejszą 
wytrzymałość, równą 36,50 MPa – próbki, w których 
cement wymieniono na popiół z Warszawy w ilości 
5%. W porównaniu do betonu referencyjnego wzrost 
wytrzymałości betonu P20% wynosił 18,7%, a spa-
dek betonu P5% wynosił 13,6%. Największą wytrzy-
małość na ściskanie po 56 dniach, równą 46,12 MPa 

Rys. 5. Wytrzymałości na ściskanie po 28, 56 dniach dojrzewania
Fig. 5. Compressive strength after 28 and 56 days of maturation
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uzyskał beton bez dodatku, a najmniejszą, równą 
42,37 MPa beton z popiołem z Warszawy (P5%). 
Biorąc pod uwagę skład chemiczny wykorzystanych 
popiołów lotnych zauważono, że większe wartości 
wytrzymałości na ściskanie uzyskano dla betonu, 
w którym zastosowano popioł lotny z Krakowa, niż 
dla betonu z popiołem z Warszawy. Niższe stężenie 
związków P2O5, CaO, SiO2 i Al2O3 oraz wyższe SiO2, 
Al2O3 i Fe2O3 powoduje wzrost wytrzymałości wy-
tworzonych betonów. Jak podają Monzó, Paya, Bor-
rachero i Girbes (2003) oraz Fontes, Barbosa, Toledo 
Filho i Goncalves (2004), popioły lotne z osadów 
ściekowych mogą być stosowane do produkcji beto-
nu i cementu jako aktywny dodatek w ilości do 15%. 
Właściwości pucolanowe i hydrauliczne oraz skład 
chemiczny (krzemionka, żelazo, wapń, glin, mag-
nez, fosfor i tlen) popiołów z osadów ściekowych 
wykorzystywanych jako zamiennik części cementu 
portlandzkiego w betonach wykazują analogię do 
tradycyjnych dodatków mineralnych (Yusuf, Noor, 
Din i Abba, 2012).

Badania przeprowadzone przez Chang, Lin, Tsai 
i Wang (2010) wykazały, że dodatek popiołu z osadu 
ściekowego wpływa na wzrost zdolności absorpcji 
wody, obniżenie podatności na obróbkę oraz wytrzy-
małości na ściskanie uzyskanego materiału. Najlep-
sze warunki uzyskano przy 10% wymianie cementu 
na popioł. Odmienne wyniki uzyskano w badaniach 
własnych, w których wytrzymałość na ściskanie beto-
nu z 20% dodatkiem popiołów z osadów ściekowych 
przyjmowała większe wartości niż dla pozostałych 
próbek. Zgodnie z informacjami podanymi przez in-
nych autorów, optymalna zawartość popiołu z osadu 
ściekowego w materiałach cementowych wynosi od 5 
do 20% (Ferreira, Ribeiro i Ottosen, 2003; Lin i Lin, 
2005; Yenc, Tseng i Lin, 2011).

Mrozoodporność
W tabeli 5 przedstawiono wyniki wytrzymałości na 
ściskanie próbek porównawczych oraz próbek po 
150 cyklach mrożenia–odmrażania. Według normy 
PN-88/B-06250 próbki poddane zamrażaniu nie 

Tabela 5. Zestawienie średniego spadku wytrzymałości próbek poddanych mrożeniu oraz średniego ubytku masy próbek
Table 5. Average decrease in strength and average loss in mass of samples subjected to freezing

Próbka
Sample

Średnia wytrzymałość na ściskanie
Average compressive strength

Średni spadek 
wytrzymałości 

próbek
poddanych
mrożeniu

Average strength 
decrease 

of frozen samples

Średnia masa
Average mass Średni 

ubytek 
masy

Average 
loss in mass

świadka
of reference 

sample

po 150 cyklach
mrożenia–

–odmrażania
after 150 

freeze–thaw cycles

przed
mrożeniem

before
freezing

po 150 cyklach
mrożenia–

–odmrażania
after 150

freeze–thaw cycles

[MPa] [MPa] [%] [g] [g] [%]

BZ 51,3 42,3 –17,5 2386 2381 0,210

P5% Kraków 46,4 43,5 –6,2 2411 2402 0,373

P5% Warszawa 44,3 41,7 –5,9 2387 2381 0,251

P10% Kraków 48,3 43,6 –9,7 2398 2395 0,125

P10% Warszawa 46,5 42,8 – 8,0 2382 2376 0,251

P15% Kraków 51,8 46,9 –9,4 2392 2390 0,084

P15% Warszawa 50,1 45,4 –9,4 2373 2364 0,379

P20% Kraków 57,2 50,5 –11,7 2389 2380 0,377

P20% Warszawa 53,6 49,2 –8,2 2362 2356 0,254
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powinny mieć pęknięć i uszkodzeń, a ubytek ich masy 
nie powinien przekroczyć 5%. Dodatkowo spadek 
wytrzymałości na ściskanie nie powinien być większy 
niż 20%.

W przypadku próbek porównawczych najwięk-
szą wytrzymałością na ściskanie zaobserwowano dla 
próbek zawierający w swoim składzie 20% popiołu 
z Krakowa. Średnia wytrzymałość wyniosła 57,2 MPa, 
a najmniejszą wytrzymałością (44,3 MPa) charaktery-
zowały się próbki P5% (Warszawa). Rozpatrując wy-
trzymałość na ściskanie próbek po 150 cyklach mro-
żenia–odmrażania, zauważa się, że najwytrzymalsze 
były próbki z 20% zawartością popiołu ze spalania 
komunalnych osadów ściekowych, tak jak w przy-
padku świadków. Średnia wytrzymałość wynosiła tu 
50,5 MPa. Najmniejszą wytrzymałość po 150 cyklach 
mrożenia–odmrażania charakteryzował się beton 
z 5% zawartością popiołu z Warszawy – 41,7 MPa. 
Średni spadek wytrzymałości próbek poddanych mro-
żeniu w żadnym przypadku nie przekroczył 20%. Naj-
mniejszy spadek wytrzymałości nastąpił dla próbki 
P5% udziałem popiołu z Warszawy, a największy dla 
próbki betonu referencyjnego bez dodatku. Wartości 
wynosiły odpowiednio 5,9% i 17,5%. Średni ubytek 
masy po odbytych 150 cyklach mrożenia–odmrażania 
był nieznaczny i wahał się w granicach od 0,0854% 
dla próbki P15% z Krakowa do 0,379% dla próbki 
P15% z Warszawy. Próbki wykorzystane w tym ba-
daniu były poddane 150 cyklom mrożenia–odmraża-
nia oraz działaniu wody, dlatego można im przypisać 
stopień mrozoodporności F150. Betony popiołowe za-
wierające popiół lotny z termicznego przekształcania 
komunalnych osadów ściekowych z Krakowa charak-
teryzowały się największą mrozoodpornością. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Z ekologicznego punktu widzenia ponowne wykorzy-
stanie odpadów – popiołu lotnego o kodzie 19 01 14 
– niesie ze sobą duże korzyści ekonomiczne. Odpo-
wiednia utylizacja i obróbka termiczna pozwalają 
na ponowne ich wykorzystanie. Uzyskane wyniki 
badań dowiodły, że istnieje możliwość wykorzysta-
nia popiołów lotnych z termicznego przekształcania 
osadów ściekowych do produkcji betonu jako częś-
ciowego zamiennika cementu. Uzyskane wyniki 

i ich analiza pozwalają na wyciągnięcie następują-
cych wniosków:
1. Powstające w oczyszczalni ścieków popioły lotne 

z termicznego przekształcenia osadów ściekowych 
wykorzystane do sporządzania betonu zwykłego 
wpływają pozytywnie na jego wytrzymałość na 
ściskanie i mrozoodporność.

2. Beton zawierający w swoim składzie popiół lotny 
ze spalania osadów ściekowych charakteryzował 
się porównywalną wytrzymałością na ściskanie do 
betonu porównawczego bez dodatku. W zakresie 
zawartości do 20% popiołu mogą być stosowane 
jako zamiennik cementu.

3. Stężenie związków P2O5, CaO, SiO2 i Al2O3 ma 
zasadniczy wpływ na właściwości betonu. Wzrost 
udziału tych tlenków w składzie popiołów lotnych 
prowadzi do zmniejszenia wytrzymałości na ści-
skanie. Wzrost suma zawartości tlenku krzemu, 
glinu i żelaza w składzie popiołu powoduje zaś 
wzrost wytrzymałości na ściskanie.

4. Skład fizykochemiczny popiołów z termicznego 
przekształcenia osadów ściekowych jest odmienny 
w porównaniu do popiołów lotnych ze spalania wę-
gla kamiennego i nie spełnia wymagań zawartych 
w normie PN-EN 450-1:2012. Największy udział 
procentowy w próbkach popiołu stanowiły tlenki 
krzemu, wapnia, fosforu i glinu. Brak jest jednak 
przepisów dotyczących fizycznych i chemicznych 
właściwości popiołów ze spalania osadów ścieko-
wych limitujących możliwości ich wykorzystania 
w technologii betonu.

5. Aktywność pucolanowa popiołu nie spełniała wy-
magania normy PN-EN 450-1:2012 po 90 dniach 
dojrzewania.
Kompozyt betonowy modyfikowany produktem 

odpadowym charakteryzuje się dobrymi parametrami 
wytrzymałościowymi. Z uwagi na brak uregulowań 
normatywnych w zakresie przedmiotowych badań 
szczegółowa interpretacja wyników wymaga badań 
uzupełniających. Materiały przedstawione w artyku-
le stanowią podstawę do dalszych badań mających 
na celu poznanie wpływu pory roku na właściwości 
fizykochemiczne popiołów lotnych z termicznego 
przekształcania osadów ściekowych, a tym samym 
na parametry betonów zwykłych wytworzonych z ich 
udziałem.
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INFLUENCE OF FLIGHT ASH PROPERTIES FROM THERMAL TRANSFORMATION 
OF SEWAGE SLUDGE ON ORDINARY CONCRETE PARAMETERS

ABSTRACT

Nowadays, the concrete is the most widely used composite material among those made by human and the 
second (after water) among all materials used by people. It is an ecological material, being made of local raw 
materials – aggregate, cement, water, admixtures and mineral additives − characterized by the lowest car-
bon trace. The paper presents results of investigations of the concretes of C20/25 class based on the cement 
CEM I 42.5R, pebble aggregate as well as fly ashes from thermal conversion of sewage sludge replacing 5, 
10, 15 and 20% of the cement mass. In the course of experimental work, compressive strength measurements 
were made at two stages of curing and frost resistance F150. The collected research results made it possible 
to compare the properties of concretes produced with the ash from two treatment plants. The obtained results 
confirm possibility of manufacturing of the concretes modified by fly ash from combustion of municipal 
sewage sludge. The average compressive strength for the concrete containing 20% of ash from Kraków has 
been established at the level of 50.1 and 50.6 MPa after 28 and 56 days of curing, respectively and for ash 
from Warsaw at 42.6 and 45.7 MPa.

Key words: concrete, fly ash, concrete, properties of concrete



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


