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1. Wprowadzenie

1. Introduction

Zeolity to naturalne bądź syntetyczne glinokrzemiany o unikatowych właściwościach. Są one z powodzeniem stosowane
w wielu gałęziach przemysłu i technologii chemicznej, w rolnictwie
i ochronie środowiska, a także powszechnie wykorzystywane
w codziennym życiu (1).

Zeolites are natural or synthetic aluminosilicates with unique
properties. They are successfully applied in many industries, in
chemical technology, agriculture and environmental protection,
as well as widely used in everyday life (1).

Zeolity mają duże znaczenie w ochronie środowiska, bowiem
służą do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania
różnych odpadów. Minerały te posiadają między innymi bardzo
dobre właściwości sorpcyjne, co związane jest dużym rozwinięciem
powierzchni i zdolnościami do wymiany jonowej. Zeolity naturalne
wykazują dużą selektywność w stosunku do jonów metali ciężkich,
co ma szczególne znaczenie przy oczyszczaniu ścieków przemysłowych i osadów ściekowych z następujących jonów: Cu2+,
Cd2+, Zn2+, Pb2+, Co2+, Mn2+, Ni2+, Cr3+ i innych (2). Podczas sorpcji
w kolumnach wypełnionych zeolitem odbywa się oczyszczanie
ścieków nuklearnych z izotopów promieniotwórczych cezu, strontu
czy plutonu, z wydajnością dochodzącą do 100% (3). Ciekawym
zastosowaniem jest także oczyszczanie wody z zanieczyszczeń
ropopochodnych i olejowych (4).
*Corresponding author: mkrol@agh.edu.pl

Zeolites are of great importance in environment protection, as are
used for water and wastewater treatment and disposal of various
types of wastes. These minerals have, among others, very good
sorption properties, which is connected with high surface development and ion exchange capability. Natural zeolites show a high
selectivity for heavy metal ions, which is particularly important in
the industrial waste water and sewage sludge purification from
such cations as: Cu2+, Cd2+, Zn2+, Pb2+, Co2+, Mn2+, Ni2+, Cr3+ and
others (2). During the sorption with the use of columns filled with
zeolite bead, nuclear waste treatment with radioactive isotopes of
cesium, strontium and plutonium with capacity of up to 100% can
be carried out (3). An interesting application is the purification of
water from oil and petroleum pollutant (4).
Importance of zeolites in environmental protection is increased
even more because they can be synthesized in a relatively simple
manner with the use of by-products such as fly ash (5, 6), rice hu-
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Znaczenie zeolitów w ochronie środowiska wzrasta jeszcze bardziej, jeśli dodamy, że mogą one być syntezowane w stosunkowo
prosty sposób z wykorzystaniem surowców odpadowych, takich
jak popiół lotny (5, 6), łuski ryżowe (7) czy odpady z przetwórstwa szkliw wulkanicznych (8) i glin gorszej jakości (9). Poprzez
ogrzewanie surowców glinokrzemianowych w obecności roztworów alkalicznych w ciągu kilku godzin czy dni, w zależności od
rodzaju surowców i warunków procesu (temperatura, ciśnienie)
można uzyskać produkt końcowy (10). Sodowe zeolity uzyskane
tą metodą mogą być z powodzeniem wykorzystywane w procesach sorpcyjnych (11). Wyniki niektórych badań (12) wskazują
na dziesięciokrotnie większą wydajność zeolitów syntetycznych
w stosunku do naturalnych (klinoptilolitu).
Zużyte sorbenty stanowią odpad niebezpieczny, który należy
zutylizować. Jedną z możliwych metod takiej utylizacji może być
wykorzystanie zużytych sorbentów, jako wyjściowych surowców
do produkcji materiałów budowlanych. W prezentowanej pracy
przedstawiono możliwość wykorzystania syntetycznego zeolitu
po sorpcji substancji ropopochodnej do otrzymywania wypalanych
lekkich tworzyw budowlanych w rodzaju keramzytu. Starano się
wykazać, że z jednej strony w procesie produkcyjnym następuje
rozkład niebezpiecznych składników, a z drugiej, możliwe jest
otrzymanie tworzyw o odpowiednich właściwościach fizycznych.
W ramach niniejszej pracy ocenie poddano możliwość zastosowania kruszywa lekkiego, uzyskanego z organo-zeolitów po procesie
sorpcji substancji ropopochodnych, do produkcji betonów lekkich.

2. Materiały i metody
Materiałem wyjściowym do badań był syntetyczny zeolit uzyskany w wyniku alkalicznej obróbki hydrotermalnej popiołu lotnego
pochodzącego z konwencjonalnego spalania węgla kamiennego
w Elektrowni Kozienice [20 g popiołu w 0,5 dm3 3 M roztworu
NaOH; 24 h; 95°C (13)]. Uzyskany zeolit syntetyczny wykorzystano
do sorpcji organicznej substancji ropopochodnej (w tym przypadku
było to paliwo silnikowe Verwa On (14, 15)), a następnie, jako
dodatek surowcowy do produkcji lekkiego kruszywa wypalanego,
o właściwościach keramzytu.
Kruszywo uzyskano w wyniku prażenia granulek z masy plastycznej złożonej z iłu montmorillonitowego (glina ze złoża „Rudy
Mszczonowskie”) z 10%-owym dodatkiem zeolitu. Granule prażono
w piecu obrotowym, w temperaturze 1200°C, a uzyskany produkt
przedstawiono na rysunku 1.
Wykonano trzy mieszanki betonowe, jako składniki wykorzystując,
poza uzyskanym lekkim kruszywem, cement portlandzki CEM I
42,5 i piasek kwarcowy. Skład mieszanki betonowej przedstawiono w tablicy 1. Kruszywo piasek i około 50% wody zarobowej
umieszczano w mieszarce. Po 3 minutach mieszania dodawano
cement i resztę wody zarobowej i mieszano koleje 2 minuty. Z tak
przygotowanej mieszanki betonowej formowano sześcienne próbki
o boku 150 mm. Beton lekki zagęszczano na stole wibracyjnym,
natomiast betony jamisty 1 i 2 nie były wibrowane. Wszystkie próbki
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sks (7) or from processing of volcanic glazes (8) and lower quality
clays (9). Depending on the type of raw materials and process
conditions (temperature, pressure), the final product can be obtained by heating the aluminosilicate materials in the presence of
alkaline solution during several hours or days (10). Sodium zeolite
obtained in this process can be used successfully in the sorption
processes (11). Some studies (12) indicate a tenfold increased
yield of synthetic zeolites as compared to natural (clinoptilolite).
Spent absorbents are a hazardous waste that should be utilized.
One possible way of utilizing of such waste may be the use of
sorbents as raw materials for the production of building materials.
This paper presents the possibility of using synthetic zeolite, after
sorption of oil products, for the preparation of fired lightweight
aggregates (keramzite like). It was assumed that decomposition
of hazardous ingredients occurs in the production process, which
make possible to obtain materials with suitable physical properties.
As part of this study, the possibility of using resulting lightweight
aggregate, based on organo-zeolite after sorption of oil products,
for the production of lightweight concrete, was evaluated.

2. Materials and methods
Raw material used in this investigation is zeolite obtained by hydrothermal alkali activation of fly ash derived from conventional coal
combustion in Kozienice power plant (20 g of fly ash in 0,5 dm3 of
3 M NaOH solution; 24 h; 95°C (13)). This zeolite, after sorption
of organic compounds (motor fuel Verwa On (14, 15)) was used
for the production of lightweight aggregate.
The aggregate was obtained by firing the granulated plastic mass
based on montmorillonite clay (”Rudy Mszczonowskie” deposit)
with 10% by mass zeolite addition. Firing was performed in a rotary kiln at 1200°C. Obtained granules are presented in Figure 1.
A concrete mix was prepared using ordinary cement and produced lightweight aggregate. For concrete production this Portland
cement (CEM I 42.5), mixed with 4–16 mm lightweight aggregate
and sand, were used. Composition of concrete mix is shown in
Table 1. Firstly, aggregate, sand, and about 50% of water was
placed in a mixing blender. After 3 minutes of mixing, cement and
the remaining water were added and mix was stirred 2 minutes.
The concrete samples were prepared in a cubic (150×150×150
mm) moulds. The concrete samples were demoulded after 20 h
and stored for 28 days in water at 20°C.
Basic physical properties of obtained lightweight concrete have
been tested, as follows:
1.

Compressive strength after 7 and 28 days of hydration in
accordance to standard PN-EN 12390-3 (16).

2.

The bulk density was measured in accordance to standard
PN-EN 12390-7 (17). The sample mass was determined in
a dry state, after 28 days of hydration.

3.

Water absorbability was determined on samples after 28 days
of hydration. After drying and weighing, the samples were

Tabela 1 / Table 1
SKŁAD BETONU 1 kg/m3
COMPOSITION OF CONCRETE, 1 kg/m3
Beton jamisty 1,
Concrete with holes 1

Beton jamisty 2,
Concrete with holes 2

Beton lekki,
Leightweight concrete

Cement CEM I 42,5; kg

200

200

410

Piasek kwarcowy / Sand 0–2 mm, kg

-

350

660

Kruszywo / Aggregate 4–16 mm, kg

780

700

470

Woda / Water, dm3

140

180

186

Klasa konsystencji wg metody opadu stożka (PN-EN 12350-2)

S1

-*

-*

* - nie bada się
immersed in water. Mass of water saturated sample was
determined after 48 hours.
4.

The method of hot probes was used to determine the thermal
conductivity. The measurement was carried out using ISOMET
2104 device equipped with a flat probe heads designed to
measure of materials with thermal conductivity in the range
from 0.04–0.3 W/(m.K) to 0.3–2.0 W/(m.K).

5.

Fig. 1. Granulate prepared from organo-zeolite by-product

Lightweight concrete samples after 28 days of hardening were
used to test frost resistance of concrete according to PN-B06250:1988 (18). Frost resistance was determined on the
basis of mass loss and a decrease in compressive strength
of samples after 25 cycles of freezing and thawing. The tested
samples were saturated in water for 24 hours. Then the mass
of water saturated samples were determined. Water saturated
samples were placed in the freezer. Reference samples for
compressive strength testing, were cured in water at 20°C.

betonu wyjmowano z form po 20 godzinach i przechowywane przez
28 dni w wodzie w temperaturze 20°C.

Tested samples were subjected to cyclic freezing at –20°C
during 4 hours and thawing at +20°C during 4 hours. After 25
cycles compressive strength of the samples was determined.

Rys. 1. Granulat uzyskany z odpadowego organo-zeolitu

Wykonano normowe oznaczenia podstawowych właściwości
fizycznych uzyskanych betonów lekkich:
1.
2.

Badanie wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach dojrzewania zgodnie z normą PN-EN 12390-3 (16).
Gęstość objętościowa została oznaczona zgodnie z normą
PN-EN 12390-7 (17). Masa próbki została oznaczona w stanie
wysuszonym po 28 dniach dojrzewania.

3.

Oznaczenie nasiąkliwości przeprowadzono na próbkach po 28
dniach dojrzewania. Próbki po wysuszaniu i oznaczeniu masy
zostały zanurzone w wodzie. Po 48 godzinach oznaczono
masę próbek nasyconych wodą.

4.

Do oznaczenia przewodnictwa cieplnego wykorzystano metodę gorącej sondy, za pomocą aparatu ISOMET 2104 z płaskimi głowicami pomiarowymi przeznaczonymi do pomiarów
materiałów o współczynniku przewodzenia ciepła w zakresie
od 0,04–0,3 W/(m.K) do 0,3–2,0 W/(m.K).

5.

Do badania mrozoodporności betonu według normy PNB-06250:1988 (18) wykorzystano próbki zwartego betonu

The phase composition of raw materials and of fired products was
determined with XRD using an X’Pert instrument (PANalytical).
ICDD identification cards were used to interpret the diffraction data.
Microstructure of selected samples was performed using a scanning electron microscope FEI Nova NanoSEM 200.
Raman spectra were collected in the region 1300–100 cm–1 through
a confocal Raman microscope coupled to a single grating LabRAM
HR800 spectrometer equipped with a notch filter and a CCD camera detector. Measurements were performed in a backscattering
geometry with the 532 nm green line, diode laser (laser power at
the sample ~8 mW), as excitation, a laser spot size of ~1 μm in
diameter and a resolution of <1 cm–1 (grating 1800 gr/mm).

3. Results and discussion
Mineral composition of raw materials and produced lightweight
aggregate is shown in Fig. 2 [XRD patterns]. Montmorillonite,
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po 28 dniach dojrzewania. Mrozoodporność oznaczono na
podstawie ubytku masy próbek oraz spadku wytrzymałości po
25 cyklach zamrażania i rozmrażania. Próbki przed badaniem
nasycono przez 24 godziny wodą. Następnie oznaczano masę
próbek i umieszczano je w zamrażarce. Próbki porównawcze, przeznaczone do badania wytrzymałości na ściskanie,
pozostawiono w wodzie w temperaturze 20ºC przez cały
czas oznaczania odporności na działanie mrozu. Zamrażarka
poddawała próbki cyklicznemu zamrażaniu w temperaturze
–20ºC przez okres 4 godzin i rozmrażaniu w temperaturze
+20ºC w ciągu 4 godzin. Po 25 cyklach oznaczono masę
próbek oraz badano ich wytrzymałość.
Skład fazowy zarówno surowców wyjściowych jak i uzyskanego
kruszywa oznaczono metodą dyfraktometrii rentgenowskiej wykorzystując dyfraktometr rentgenowski Empyrean firmy PANalytical.
Do interpretacji danych dyfrakcyjnych użyto oprogramowania
HighScore oraz kart identyfikacyjnych ICDD.
Mikrostrukturę wybranych próbek badano przy użyciu mikroskopu
skaningowego FEI Nova NanoSEM 200.
Pomiar widm Ramana przeprowadzono w zakresie 1300–100 cm–1,
przy użyciu spektroskopu Ramana LabRAM HR800 sprzężonego
z mikroskopem konfokalnym, wyposażonego w filtr okienkowy
i detektor CCD. Pomiary przeprowadzono w geometrii rozpraszania wtórnego, wykorzystując jako źródło wzbudzenia zielony
laser diodowy 532 nm (moc lasera na próbce ~8 mW). Średnica
plamki lasera wynosiła ~1 cm–1 a rozdzielczość <1 cm–1 (siatka
1800 gr/mm).

3. Wyniki z dyskusją
Na rysunku 2 przedstawiono dyfraktogramy surowców wykorzystanych do produkcji kruszywa, czyli gliny, zeolitu Na-P1 nasączonego
substancją ropopochodną oraz uzyskanego kruszywa. Główne
składniki mineralne gliny to minerały ilaste: montmorillonit, illit i kaolinit; zawiera ona także kwarc. W wyniku prażenia masy surowcowej uzyskano głównie amorficzny produkt, zawierający w składzie
fazowym kwarc oraz niewielkie ilości magnetytu i hematytu.
Na rysunku 3 przedstawiono zdjęcie SEM przełamu uzyskanego
kruszywa. W jego mikrostrukturze występują pory zamknięte o nieregularnym kształcie, ale bliskim kulistemu. Wielkość porów jest
zmienna w zakresie od około 100 do kilku μm. W środku przełamu
granuli pory mają wyraźnie większe rozmiary niż na brzegach,
a sama otoczka stanowi silnie spieczoną warstwę ceramiczną.
Gęstość nasypową uzyskanego kruszywa oznaczono zgodnie
z normą PN-EN 1097-3 (19). Zawiera się ona w przedziale 662–671
kg/m3, co oznacza, że uzyskane kruszywo można zaliczyć do klasy
keramzytu 700, można również stwierdzić, że jest to kruszywo
lekkie, bowiem gęstość nasypowa nie przekracza 1200 kg/m3.
Kruszywo takie można stosować do produkcji lekkiego betonu.
Wykonano trzy rodzaje betonów – lekki, jamisty 1 i jamisty 2 – typowe do oceny możliwości stosowania kruszyw lekkich do betonu.
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illite and kaolinite are major components of used clay; and quartz.
Mostly amorphous product is obtained by firing of raw material; it
also contains quartz and low content of magnetite and hematite.
Fig. 3 shows the SEM micrograph of aggregate with irregular but
close to spherical closed pores. The pore size varies in the range
from about 100 μm to some μm. In the middle of the granule pores
are significantly larger and shell is strongly sintered.
The bulk density of aggregate was determined according to PN-EN 1097-3 (19). Obtained values are in the range 662–671 kg/m3,
which mean that aggregate can be classified as 700 keramzite.
Thus it is lightweight aggregate, because their bulk density does
not exceed 1200 kg/m3.
Three types of concrete was prepared to evaluate the aggregate
for lightweight concrete production. Results are collected in Tables
2 and 3. Standardized bulk density and compressive strength
are the basic criteria for the classification of concrete. Taking into
account the obtained values of bulk density, it can be concluded
that all three kinds of concrete obtained can be classified as LC
lightweight concrete (d < 2000 kg/m3). On the other hand, based
on the results obtained in tests strength, obtained dense concrete
can be classified as LC45/50 (20), which is suitable for load-bearing elements such as columns, beams, wall panels, girders or
bridge slabs (21). Concretes characterized by open structure can
be assigned as LAC (22).
Comparing the obtained results with the literature data (21), it can
be stated that the measurement of bulk density and compressive
strength do not differ significantly from the values obtained for
concrete with commercial keramzite (Mszczonów), which are
900–1600 kg/m3 and up to 40 MPa respectively. This confirmed
that it is possible to obtain a lightweight concrete containing fired
aggregate from organo-zeolite after sorption of oil substance.
Figure 5 shows lightweight concrete sample after strength test. It
should be noted that visual observation of samples did not indicate the presence of any cracks in the aggregate/paste interfacial
transition zone.
Fig. 5 shows an example of SEM image of aggregate/paste interfacial transition zone: on the right the typical microstructure of
hardened cement paste (phase C-S-H and a single grain of sand)
can be observed, and on the left – aggregate grain. This granule
has a good bond with dense C-S-H phase. No increased porosity
or microcracks can be found. The same microstructure was also
confirmed by the observation of thin section of analyzed sample
(Fig. 6).
In addition, the elemental analysis close to the aggregate/cement
matrix interfacial transition zone (Fig. 3) showed that this zone
close to the aggregate surface is richer in iron presented on micrograph as light areas; in turn darker areas have a higher content
of magnesium.
Phases occurring in cement and its hydration products can be identified with Raman spectroscopy (23, 24). Raman spectroscopy is

Uzyskane wyniki zestawiono w tablicach 2 oraz 3. Podstawowymi
normowymi kryteriami klasyfikacji betonów są jego gęstość oraz
wytrzymałość na ściskanie. Biorąc pod uwagę uzyskane wartości gęstości objętościowej można stwierdzić, że wszystkie trzy
rodzaje uzyskanych betonów zalicza się do betonów lekkich LC
(d < 2000 kg/m3). Z kolei na podstawie wytrzymałości można sklasyfikować uzyskany beton zwarty jako LC45/50 (20), który może
być stosowany jako elementy nośne: słupy, belki, płyty ścienne,
stropowe, dźwigary czy płyty mostowe (21). Beton jamisty 1 i jamisty 2 (betony o strukturze otwartej) można natomiast zaliczyć
do betonów LAC (22).
Porównując uzyskane wyniki z danymi literaturowymi (21) stwierdzono, że uzyskane wartości gęstości i wytrzymałości nie odbiegają znacząco od wartości uzyskanych dla betonu z handlowym
keramzytem (Mszczonów), które wynoszą odpowiednio 900–
1600 kg/m3 i do 40 MPa. Analiza wyników potwierdziła, że możliwe
jest uzyskanie lekkiego betonu z dodatkiem kruszywa na bazie
zużytych organo-zeolitów.
Przełam próbki betonu zwartego po pomiarze wytrzymałości przedstawia rysunek 4. Wizualna obserwacja makroskopowa próbki nie
wykazuje żadnych spękań w strefie przejściowej kruszywo/zaczyn.
Na rysunku 5 pokazano przykładową mikrostrukturę obejmującą
strefę przejściową kruszywo/zaczyn: po prawej stronie widać mikrostrukturę typową dla stwardniałego zaczynu cementowego (faza
C-S-H i pojedyncze ziarna piasku), natomiast po lewej – fragment
kruszywa. Ziarna granulatu wykazują mocne wiązanie ze zbitą
zwartą fazą C-S-H. W obrębie strefy przejściowej stwierdzić można fazę C-S-H wraz z drobnymi ziarnami kruszywa; brak spękań
w analizowanym obszarze. Wniosek ten potwierdzono również
obserwacjami zgładów analizowanych próbek [rysunek 6].

Rys. 2. Dyfraktogramy materiałów wyjściowych oraz granulatu
po wypaleniu.
Fig. 2. XRD patterns of raw materials and granulate after calcination.

Dodatkowo, analiza elementarna obszaru w strefie przejściowej
kruszywo/cement [rysunek 3] wykazała, że fazy hydratów bliżej
ziarna kruszywa są bogatsze w żelazo – występujące jako jaśniejsze obszary; z kolei obszary ciemniejsze mają większą zawartość
magnezu.
Fazy występujące w cemencie i w produktach jego hydratacji
można zidentyfikować za pomocą spektroskopii Ramana (23, 24),
a ponadto, jest to metoda przydatna przy opisie faz amorficznych
(25). W związku z tym zastosowano tę metodę do analizy faz
występujących w kruszywie oraz w zaczynie cementowym. Widma Ramana kruszywa oraz zaczynu, w zestawieniu z widmami
w strefie przejściowej zaczyn/kruszywo przedstawiono na rysunku
7. Opisy „szara granica” oraz „czerwona granica”, należy wiązać
jedynie z wizualnym rozpoznaniem materiału – przypuszczalnie
kolor ten związany jest z występowaniem związków żelaza.
Szczegółowa analiza widm wykazała, że pasmo o największej
intensywności przy około 459 cm−1, pojawiające się we wszystkich
widmach, jest typowe dla drgań wiązania Si−O, w tetraedrach
[SiO4]4−, należących do kwarcu. Szerokie pasma przy około 1100,
800 oraz 400 cm−1, również mogą być przypisane temu minerałowi.
Pasma przy 740 oraz 506 cm−1 mogą zostać przypisane odpo-

Rys. 3. Mikrostruktura przełamu granuli prażonego surowca.
Fig. 3. Microstructure of raw material granule after firing

also useful for the amorphous phases identification (25). This technique was used to examine the phases present both in aggregate
and in cement paste. Raman spectra obtained for aggregate and
the cement paste, in comparison with the spectra of the material in
the interfacial zone cement paste/aggregate are shown in Fig. 7.
Descriptions: “gray border” and “red border”, should be connected
only with visual observations of material – this color is presumably
associated with the presence of iron compounds.
The detailed analysis of obtained spectra, the most intense band
at ca. 459 cm−1, present in all analyzed spectra, typical for the
CWB-2/2016
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Tabela 2 / Table 2
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI BETONÓW LEKKICH
SELECTED PROPERTIES OF LIGHTWEIGHT CONCRETE

Beton,
Concrete

Wytrzymałość na ściskanie
po 7 dniach,
Compressive strength after
7 days,
MPa

Wytrzymałość na ściskanie
po 27 dniach,
Compressive strength after
27 days,
MPa

Gęstość pozorna,
Bulk density,
kg/m3

Nasiąkliwość,
Absorbability,
wt%

Przewodność
cieplna,
Conductivity,
W/(m·K)

wynik

+/-

wynik

+/-

wynik

+/-

wynik

+/-

wynik

+/-

Jamisty 1,
With holes 1

2,8

0,3

4,1

0,4

865

43

19,4

0,2

0,214

0,031

Jamisty 1,
With holes 2

5,2

0,6

7,0

0,3

1229

54

15,6

0,6

0,589

0,045

Lekki,
Leightweight

48,8

1,1

52,1

1,9

1805

48

6,4

0,2

1,10

0,08

R7 – wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach dojrzewania;
R28 – wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania;
d – gęstość objętościowa;
N – nasiąkliwość;
λ – przewodnictwo cieplne.

Rys. 4. Zdjęcie przełamu próbki betonu lekkiego po pomiarze wytrzymałości
Fig. 4. Concrete sample after compressive strength test

Rys. 5. Mikrostruktura przełamu próbki uzyskanego betonu lekkiego
Fig. 5. SEM micrograph of the resulting concrete sample’s fracture

wiednio drganiom rozciągającym asymetrycznym oraz zginającym
w tetraedrze [AlO4]5−, który występuje w glinianie trójwapniowym
C3A. Te pasma wyraźnie występują w widmach strefy przejściowej
kruszywo/zaczyn, jednak wyjaśnienie z jaką fazą są związane
wymaga dalszych badań. Ponieważ ze wszystkich głównych
składników klinkieru C3A reaguje najszybciej, obecność tej fazy
w badanej próbce (po 28 dniach hydratacji) jest dyskusyjna.
Obecność w analizowanych widmach pasma przy 764 cm−1 (szczególnie widoczne w widmie opisanym jako „szara granica”) można
przypisać fazie ferrytowej (23). Odpowiada ono symetrycznym
rozciągającym drganiom tetraedrów [(Fe,Al)O4]5−, a jego duża
szerokość połówkowa świadczy o amorficzności tej fazy, z którą
jest związane to pasmo.
Na obecność portlandytu w analizowanych próbkach wskazuje
pojedyncze pasmo przy 356 cm−1, które odpowiada najbardziej
intensywnemu pasmu związanemu z drganiami zginającymi wią-
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Rys. 6. Mikrostruktura zgładu próbki uzyskanego betonu lekkiego
Fig. 6. SEM micrograph of the resulting concrete sample’s section

Tabela 3 / Table 3
MROZOODPORNOŚĆ BETONU LEKKIEGO
FROST RESISTANCE OF LIGHTWEIGHT CONCRETE
Średni spadek wytrzymałości
Strength decrease

Średni ubytek masy
Mass decrease

28,3 %

2,1 %

Si–O vibration of [SiO4]4− tetrahedra in the quartz was found. Broad
bands at about 1100, 800 and 400 cm−1 could also be attributed
to this crystal. 506 and 740 cm−1 wavelengths can be attributed to
the bending and asymmetric stretching vibrations of the [AlO4]5−
tetrahedra. It should be noted that this band have clear maxima
in the spectra collected from the paste/aggregate transition zone,
but the explanation to which phase they could be attributed needs
further studies. C3A phase reacts most quickly among all main
components of clinker, hence its presence in the test sample (after
28 days of hydration) is debatable.
The band characteristic ferrite can be found at 764 cm−1 mostly
visible in “grey border” spectrum (23). This band is due to symmetrical stretching vibrations of [(Fe,Al)O4]5− and large width at
half maximum of this band indicates amorphous character of
aluminoferrite phase.
Rys. 7. Widma Ramana betonu

Portlandite is characterized by a single band at 356 cm−1 which has

Fig. 7. Raman spectra of concrete

the highest intensity reported in literature (related to the bending
mode vibration frequency). Calcite bands can be found at 700,
298 and 159 cm−1.

zania Ca–OH. Występują również pasma związane z obecnością
kalcytu w analizowanych próbkach – są to pasma, kolejno przy
700, 298 oraz 159 cm−1.

4. Conclusions

4. Wnioski
Wyniki uzyskane w niniejszej pracy potwierdzają, że możliwe jest
uzyskanie lekkiego betonu z dodatkiem zeolitów zawierających
zaabsorbowaną organikę po obróbce w piecu. Mimo dość wyraźnych różnic w strukturze uzyskanego kruszywa, w porównaniu
do handlowych kruszyw lekkich, uzyskane betony nie odbiegają
właściwościami od typowych betonów lekkich. Uzyskane właściwości: gęstość i wytrzymałość na ściskanie betonu lekkiego wynoszą odpowiednio 1800 kg/m3 i 52 MPa. W przypadku betonów
jamistych odpowiednie wartości gęstości mieszczą się w przedziale
860–1230 kg/m3 a wytrzymałość w zakresie 4–7 MPa.
Zastosowanie spektroskopii pozwoliło na uzyskanie dodatkowych
informacji dotyczących składu fazowego próbek.

Analysis of the results obtained in this study has confirmed that
it is possible to obtain a lightweight concrete with the addition of
expanded aggregate, produced by firing of the mixture of clay and
zeolite after sorption of oil products. Despite the quite distinct differences in the microstructure of produced aggregate, as compared
to commercial expanded clay aggregate, concrete obtained in this
work do not differ from the typical ones. The obtained values of
bulk density and compressive strength of lightweight concrete are
1800 kg/m3 and 52 MPa respectively. Concrete with open holes has
density in the range 860–1230 kg/m3 and compressive strength
within the range 4–7 MPa.
In addition, it can be stated that the use of Raman spectroscopy
was the source of additional information concerning the phase
composition of aggregate and concrete samples.

Acknowledgements
Podziękowanie
Praca finansowana ze Środków przyznanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, jako projekt badawczy nr PBS1/
A2/7/2012.

This work was financially supported by The National Centre for
Research and Development under grant no. PBS1/A2/7/2012.

CWB-2/2016

63

Literatura / References

13. W. Franus, M. Wiatros-Motyka, M. Wdowin, Coal fly ash as a resource
for rare earth elements, Environ. Sci. Pollut. Res. 22(12) (2015) 9464–9474.

1. H. Ghobarkar, O. Schäf, U. Guth, Zeolites – from kitchen to space, Prog.
Solid State Ch. 27 (1999) 29–73.

14. L. Bandura, M. Franus, G. Józefaciuk, W. Franus, Synthetic zeolites
from fly ash as effective mineral sorbents for land-based petroleum spills
cleanup, Fuel 147 (2015) 100–107.

2. G. Blanchard, M. Maunaye, G. Martin, Removal of heavy metals from
waters by means of natural zeolites, Water Res. 18(12) (1984) 1501–1507.
3. D. Różycka, M. Stechman, Zeolity naturalne – możliwości zastosowań
i sytuacja rynkowa, Część I: Występowanie, właściwości i zastosowania,
Chemik 1 (1997) 8–13.
4. J. Weitkamp, L. Puppe, (editors), Catalysis and zeolites: fundamentals
and applications, Springer, Berlin 1999.
5. X. Querol, N. Moreno, J.C. Umaña, A. Alastuey, E. Hernández A. LópezSoler, F. Plana, Synthesis of zeolites from coal fly ash: an overview, Int. J.
Coal Geol. 50 (2002) 413–423.
6. N.M. Musyoka, L.F. Petrik, O.O. Fatoba, E. Hums, Synthesis of zeolites
from coal fly ash using mine waters, Miner. Eng. 53 (2013) 9–15.
7. P. Kongkachuichay, P. Lohsoontorn, Phase diagram of zeolite synthesized from perlite and rice husk ash, Science Asia 32 (2006) 13–16.
8. C. Colella, G. di Palma, Influence of salt addition on the hydrothermal
conversion of rhyolitic pumice into zeolite, Mater. Chem. Phys. 12, 2
(1985) 145–155.
9. A.F. Gualtieri, Synthesis of sodium zeolite from natural haloysite, Phys.
Chem. Miner. 28 (2001) 719–728.
10. S.P. Zhdanov, S.S. Khvoshchev, N.N. Feoktistova, Synthetic Zeolites,
Gordon and Breach Science 1990, p. 1.
11. A. Moirou, A. Vaxevanidou, G.E. Christidis, I. Paspaliaris, Ion exchange
of zeolite Na-Pc with Pb2+, Zn2+, and Ni2+ ions, Clay. Clay Miner. 48, 5
(2000) 563–571.
12. H. Faghihian, M. Kamali, Synthesis of Na-Pc zeolite from perlite and
study of its ability to remove cyanide from liquid wastes, Int. J. Environ.
Pollut. 19(6) (2003) 557–566.

64 CWB-2/2016

15. L. Bandura, M. Franus, R. Panek, A. Woszuk, W. Franus, Charakterystyka zeolitów i ich zastosowanie jako adsorbentów substancji ropopochodnych, Przemysł Chemiczny 94(3) (2015) 323–327.
16. PN-EN 12390-3:2011. Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na
ściskanie próbek do badań.
17. PN-EN 12390-7:2011. Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu.
18. PN-B-06250:1988. Beton zwykły.
19. PN-EN 1097-3:2000. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.
20. PN-EN 206-1:2003. Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
21. L. Domagała, Kruszywa spiekane do betonów – właściwości i zastosowanie, Kruszywa 1 (2013) 64–67.
22. PN-EN 1520:2011. Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.
23. D. Bonen, T.J. Johnson, S.L. Sarkar, Characterization of principal
clinker minerals by FT-Raman microspectroscopy, Cem. Concr. Res. 24(
5) (1994) 959–965.
24. M. Conjeaud, H. Boyer, Some possibilities of Raman microprobe in
cement chemistry, Cem. Concr. Res. 10(1) (1980) 61–70.
25. W.B. White, D.G. Minser, Raman spectra and structure of natural
glasses, J. Non-Cryst. Solids 67(1–3) (1984) 45–59.

