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1. Wstęp 

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej na Świecie jest w znacznym stopniu oparta na 

termicznym przekształcaniu stałych paliw kopalnych. W energetyce rocznie wykorzystuje się 

około 3,5.109 Mg węgla, co pozwala na wyprodukowanie około 38% światowej energii 

elektrycznej (Ram i Masto 2010). Również w Polsce, energię wytwarza się głównie poprzez 

spalanie węgli kamiennych i brunatnych, w elektrowniach i elektrociepłowniach 

zawodowych. Prowadzone, w tych zakładach, procesy przetwarzania paliw kopalnych na 

energię wiążą się z produkcją dużych ilości odpadów nazywanych ogólne ubocznymi 

produktami spalania (UPS). Tradycyjnie do UPS zalicza się popioły lotne, żużle, mieszaniny 

popiołowo-żużlowe, mikrosfery, odpady z odsiarczania spalin (Galos i Uliasz-Bocheńczyk 

2005, Pyssa 2005).  

W ostatnich latach energetyka zawodowa przechodzi szereg transformacji. W celu 

redukcji kosztów wytwarzania energii, optymalizacji wykorzystania paliw, a także 

zmniejszenia oddziaływania zakładów energetycznych na środowisko wprowadza się nowe 

technologie. Konwencjonalne technologie spalania węgla są bardzo często zastępowane przez 

spalanie fluidalne. W większości zakładów powstają instalacje odsiarczania i odazotowania 

spalin. Także skład paliwa ulega zmianom, obok węgla kamiennego i brunatnego coraz 

częściej spala się biomasę. W związku z tym zmienia się charakter powstających w tych 

zakładach odpadów, a w szczególności popiołów lotnych (Hycnar 2006).  

Popioły lotne to mineralne pozostałości ze spalania węgla, które opuszczają palenisko 

wraz z gazami odlotowymi, a następnie są wychwytywane za pomocą urządzeń odpylających 

(głównie elektrofiltry). Szacuje się, iż rocznie na Świecie powstaje 5,5.108 Mg popiołów 

lotnych (najwięcej w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Indiach) (Ram i Masto 2010), przy 

czym w Polsce jest to około 4,2.106 Mg (2009 rok) (Rocznik Statystyczny GUS 2011). 

Specyficzne właściwości fizyczne, chemiczne i mineralogiczne oraz masowość powstawania 

popiołów lotnych pozwalają na ich szerokie wykorzystanie jako surowców w wielu 

dziedzinach gospodarki. Tradycyjnie większość tych surowców wtórnych wykorzystuje się  

w budownictwie, ceramice, górnictwie, drogownictwie, czy nawet w rolnictwie. 

Obok wytwarzanych od lat konwencjonalnych popiołów lotnych w nowoczesnych 

elektrowniach i elektrociepłowniach, powstają takie odpady jak: popioły lotne zawierające 

odpady z suchej i półsuchej technologii oczyszczania spalin, popioły lotne fluidalne,  

czy popioły lotne z biomasy. Odpady te posiadają różnorodne właściwości fizyczne, 

chemiczne i mineralogiczne. Ma to znaczący wpływ na możliwości ich utylizowania  

i gospodarczego wykorzystania jako surowców wtórnych. Niemożliwe jest wykorzystywanie 
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tych nowych rodzajów odpadów w sposób analogiczny do konwencjonalnych popiołów 

lotnych, bez przeprowadzenia dogłębnych badań ich właściwości. 

Dobór odpowiedniej metody utylizacji poszczególnych rodzajów popiołów lotnych 

jest bardzo trudny i wymaga dokładnego poznania ich właściwości fizycznych, a także składu 

chemicznego i mineralogicznego. Poznanie charakterystyki popiołów lotnych pozwala  

na zaklasyfikowanie ich do odpowiedniego typu popiołów, który może być wykorzystany do 

produkcji określonych wyrobów, tak, aby spełniały one wszystkie stawiane im wymagania. 

Dzięki poznaniu właściwości tego odpadu można dobrać odpowiednią technologię ich 

przetwarzania, a także określić, jakie ilości popiołów mogą być stosowne do wytworzenia 

określonych wyrobów. 

W badaniu właściwości fizycznych i chemicznych popiołów lotnych stosowano 

dotychczas przede wszystkim tradycyjne metody badawcze, takie jak: oznaczanie składu 

ziarnowego metodą sitową, oznaczanie gęstości metodą piknometryczną, pomiar powierzchni 

właściwej metodą Blaine’a, oznaczanie strat po prażeniu, a także oznaczanie składników 

chemicznych metodami analitycznymi.  

Rozwój naukowy, który nastąpił w ubiegłym stuleciu, w wielu dziedzinach 

zajmujących się ciałami stałymi, przyczynił się do powstania nowoczesnych i dokładnych 

metod badawczych. Wiele z nich można zastosować w badaniach właściwości popiołów 

lotnych. Uzyskiwane w takich badaniach wyniki wykorzystywane są do oceny możliwości 

wykorzystania i uzdatniania tych odpadów. Wśród metod pomiarowych mających największe 

możliwości zastosowania w badaniach popiołów, wyróżnić można: mikroskopię elektronową, 

mikroanalizę rentgenowską, rentgenowską analizę dyfrakcyjną, analizę termiczną, 

granulometrię laserową, czy piknometrię helową.  

W ostatnich latach obserwuje się również dynamiczny rozwój komputerowych metod  

i technik badawczych, w tym komputerowej analizy obrazu, czyli automatycznej metody 

przetwarzania i analizowania wybranych obrazów zapisanych w systemie cyfrowym. Dzięki nim 

możliwe jest wyodrębnienie z informacji wizualnej tej części, która jest istotna z punktu widzenia 

użytkownika lub procesu. Zastosowanie metod automatycznych pozwala m.in. na przyśpieszenie 

prowadzonych pomiarów, ich pełną automatyzację, powtarzalność, a także na dostęp do dużej 

ilości parametrów. Te nowoczesne metody badawcze znajdują coraz szersze zastosowanie  

w wielu dziedzinach naszego życia np. w przemyśle, medycynie czy też biologii. Znalazły one 

również zastosowanie w badaniach właściwości surowców i odpadów mineralnych. 

Nieodłącznym elementem badań z wykorzystaniem analizy obrazu są procedury i techniki 

przetwarzania uzyskanych wyników, pozwalające na wydobycie z nich informacji niedostępnych 
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przy obróbce tradycyjnej.  Wśród tych procedur najczęściej wykorzystywane są tzw. procedury 

inteligentne, do których zaliczane są m.in.: algorytmy genetyczne, sieci neuronowe. 

W pracy podjęto próbę znalezienia nowych możliwości efektywnego badania 

właściwości popiołów lotnych pochodzących z różnych technologii spalania węgli 

kamiennych, węgli brunatnych i biomasy. W tym celu wykonano badania właściwości 

popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu. Komputerowej analizie obrazu poddano 

obrazy mikroskopowe próbek popiołów lotnych uzyskane z elektronowego mikroskopu 

skaningowego. Obrazy SEM próbek popiołów zawierają bardzo duże ilości informacji na 

temat właściwości ziaren popiołów na nich przedstawionych. Na ich podstawie można 

bezpośrednio opisać: wielkości, kształty i powierzchnię poszczególnych ziaren i ich 

aglomeratów, sposoby połączenia pojedynczych ziaren, a także rodzaje ziaren występujących 

w określonych rodzajach popiołów lotnych. Dodatkowo ze zdjęć mikroskopowych pośrednio 

można wywnioskować, z jakich składników chemicznych są zbudowane poszczególne ziarna. 

Informacje zawarte na zdjęciach SEM są jednak trudne do bezpośredniego odczytania. 

Równocześnie porównywanie parametrów zawartych na obrazach mikroskopowych 

przedstawiających różne rodzaje popiołów lotnych jest praktycznie niemożliwe w przypadku 

wykonywania ręcznej analizy tych zdjęć. Zastosowanie komputerowej analizy obrazu 

pozwoliło na zautomatyzowanie określania właściwości popiołów lotnych, a także 

zapewnienie odpowiedniej dokładność i powtarzalność otrzymywanych wyników.  

Badania właściwości próbek popiołów lotnych, pochodzących z różnych technologii 

spalania, uzupełniono o pomiary wykonane za pomocą nowoczesnych urządzeń badawczych 

takich jak: skaningowy mikroskop elektronowy z mikroanalizatorem rentgenowskim, 

dyfraktometr rentgenowski, analizator termiczny, laserowy miernik cząstek, aparat Blaine’a 

oraz piknometr helowy. 

Następnie w oparciu o analizę wyników przeprowadzonych pomiarów właściwości 

próbek, a także pochodzenia tych próbek, wyznaczono typy popiołów lotnych 

charakteryzujące się zbliżonymi właściwościami. Na tej podstawie zaprojektowano modele 

sieci neuronowych klasyfikujących ziarna popiołów lotnych na typy. Modele te z bardzo dużą 

dokładnością są w stanie rozpoznać ziarna należące do popiołów lotnych o nieznanym 

pochodzeniu i właściwościach, a następnie automatycznie zaklasyfikować badaną próbkę  

do jednego z utworzonych typów popiołów lotnych o znanych właściwościach. 

Wykonywanie takich pomiarów może przyczynić się do stworzenie kompleksowych procedur 

badania popiołów lotnych w skali laboratoryjnej oraz podstaw do zastosowania tych procedur 

w skali półprzemysłowej i przemysłowej, do bieżącego badania właściwości tych odpadów. 
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Umożliwi to znalezienie najbardziej ekologicznych i ekonomicznie opłacalnych sposobów 

utylizacji popiołów lotnych. 

 

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010 – 2013 jako 

jeden z elementów projektu badawczego. 
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2. Popioły lotne – obecny stan wiedzy 

Paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa czy też gaz ziemny są podstawowymi 

nośnikami energii pierwotnej. Węgiel zarówno kamienny, jak i brunatny jest stosowany  

na szeroką skalę do produkcji energii na całym świecie. Obok niewątpliwych korzyści jego 

wykorzystanie powoduje również negatywne skutki ekologiczne. Niezależnie  

od zastosowanej technologii, w procesie spalania węgla do atmosfery przedostają się 

zanieczyszczenia (pyły, tlenki węgla, tlenki siarki i tlenki azotu). Podczas wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej powstają także znaczne ilości odpadów, określanych mianem 

ubocznych produktów spalania (UPS). Do odpadów tych zalicza się głównie popioły lotne, 

żużle, mieszaniny popiołowo-żużlowe, mikrosfery, popioły z kotłów fluidalnych, gips  

z odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną, odpady z odsiarczania spalin metodami 

półsuchymi i suchymi itp. (Galos i Uliasz-Bocheńczyk 2005, Pyssa 2005). 

Ilość ubocznych produktów spalania powstających w polskiej energetyce stale ulega 

zwiększeniu. W 2010 roku ze spalania węgli w energetyce zawodowej powstało ok. 16,8 mln 

Mg stałych odpadów paleniskowych (w tym: 9,0 mln Mg mieszanek popiołowo-żużlowych  

z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, 4,0 mln Mg popiołów lotnych oraz  

3,8 mln Mg mieszanin popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych). Tylko 51% powstałych w tym roku odpadów poddano 

odzyskowi, natomiast aż 42% jest składowane na składowiskach odpadów energetycznych. 

Do tej pory zgromadzono na nich ok. 272,2 mln Mg odpadów (w tym: 253,7 mln Mg 

mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych  

i 18,5 mln Mg popiołów lotnych) (Rocznik Statystyczny GUS 2011). Należy dołożyć 

wszelkich starań by odpady te zniknęły ze składowisk i zostały wtórnie wykorzystane  

w przemyśle zgodnie z postulatami zrównoważonego rozwoju. 

Najistotniejszą grupą odpadów z punktu widzenia tej pracy są popioły lotne, czyli 

substancje niepozostające po spaleniu węgla w kotłach energetycznych, wychwycone  

z dynamicznego ciągu spalin za pomocą urządzeń odpylających (Rosik-Dulewska 2005). 

Właściwości popiołów zależą od szeregu czynników, z których najważniejszymi są: 

geochemiczne pochodzenie węgla, wartość opałowa i wilgotność paliwa, sposób 

rozdrobnienia paliwa, konstrukcja paleniska, sposób wychwytywania popiołów ze strumienia 

spalin, sposób odprowadzania popiołów i warunki ich przechowywania (Bastian 1980). 

Popioły lotne można podzielić ze względu na: rodzaj stosowanego paliwa (popioły lotne  

z węgla kamiennego, popioły lotne z węgla brunatnego i popioły lotne z współspalania) oraz 
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ze względu na stosowaną technologię spalania (konwencjonalne popioły lotne, 

konwencjonalne popioły lotne z produktami odsiarczania spalin, fluidalne popioły lotne). 

W bieżącym rozdziale zostanie omówiony obecny stan wiedzy na temat popiołów 

lotnych, a w szczególności zostaną przedstawione źródła powstawania tego odpadu, jego 

dokładna charakterystyka (definicje, klasyfikacja, właściwości fizyczne i chemiczne), 

sposoby jego zagospodarowania oraz wymagania stawiane popiołom lotnym 

wykorzystywanym w przemyśle. 

2.1. Źródła powstawania popiołów lotnych 

Energia elektryczna i cieplna są niezbędne do normalnego funkcjonowania 

współczesnych cywilizacji. Ponieważ w naszym kraju jej produkcja oparta jest na termicznym 

przetwarzaniu paliw kopalnych, a w szczególności węgla kamiennego i brunatnego,  

w elektrowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych, wzrost zapotrzebowania  

na energie nieuchronnie wiąże się z wytwarzaniem coraz to większych ilości odpadów 

produkcyjnych w postaci popiołów lotnych. 

Poniżej krótko scharakteryzowano różnorodne technologie produkcji energii,  

w których jako produkty uboczny powstają popioły lotne. Przedstawiono także ogólną 

charakterystykę paliw stosowanych w tych technologiach. 

2.1.1. Technologia 

W Polsce istnieje wiele technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

Jednak na szczególną uwagę zasługują zakłady energetyczne zawodowe opalane węglem 

kamiennym, brunatnym i biomasą. Zakłady tego typu znacznie dominują w produkcji energii 

w naszym kraju. W tej grupie można wyróżnić elektrownie kondensacyjne  

i elektrociepłownie. Podział ten uwzględnia różnorodny sposób chłodzenia pary roboczej oraz 

wykorzystania ciepła odpadowego, w obu typach zakładów. 

Elektrownie kondensacyjne wykorzystują technologię, która pozwala na przemianę 

energii chemicznej paliwa w procesie spalania w energię cieplną pary,  

która w procesie ekspansji termicznej w turbinie przekształca się w energię kinetyczną 

(mechaniczną). Następnie w generatorze, napędzanym przez turbinę zachodzi przemiana 

energii mechanicznej w energie elektryczną. Powstała energia elektryczna jest 

transformowana na prąd o wysokim napięciu i przesyłana do systemu energetycznego  

i kolejno do odbiorców (Kucowski, Laudyn i Przekwas 1997).  
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Elektrociepłownie, oprócz energii elektrycznej, która jest wytwarzana w opisany 

powyżej sposób, produkują także energie cieplną, w postaci gorącej wody lub/i pary. W tym 

przypadku rozprężona częściowo w turbinie parowej para wodna, zostaje pobrana i jest 

bezpośrednio wykorzystywana jako para technologiczna lub jest używana do podgrzewania 

wody sieciowej, krążącej w obiegu zamkniętym i służącej do ogrzewania budynków. Cześć 

pary wodnej, która jest pobierana z turbiny, nie podlega kondensacji w skraplaczu. Zmniejsza 

to znacznie straty energii unoszone przez wody chłodzące i powoduje, że sprawność 

elektrociepłowni jest większa niż elektrowni kondensacyjnych (Kucowski, Laudyn i 

Przekwas 1997). 

Zarówno w elektrowniach kondensacyjnych jak i elektrociepłowniach stosuje się dwa 

podstawowe rodzaje kotłów: konwencjonalne kotły z paleniskiem pyłowym i kotły  

z paleniskiem fluidalnym (ze złożem stacjonarnym i cyrkulacyjnym). W zakładach 

energetycznych wyposażonych w kotły z paleniskiem pyłowym powstają dwa rodzaje 

popiołów lotnych: konwencjonalne popioły lotne i konwencjonalne popioły lotne  

z produktami odsiarczania spalin (w przypadku zastosowania suchej lub półsuchej metody 

odsiarczania spalin). Natomiast w zakładach wyposażonych w kotły z paleniskiem fluidalnym 

uboczny produkt spalania stanowią fluidalne popioły lotne. Poniżej przedstawiono krótką 

charakterystykę przebiegu procesu powstawania i wydzielania popiołów lotnych w kotłach  

z paleniskiem pyłowym i w kotłach z paleniskiem fluidalnym. 

W kotłach z paleniskiem pyłowym zmielony węgiel poprzez palniki pyłowe 

(najczęściej typu wirowego) jest wprowadzany do komory kotła, w której można wyróżnić 

strefę maksymalnych temperatur rzędu 1450 – 1600°C („jądro” komory spalania). Aby 

osiągnąć pożądaną efektywność spalania pył węglowy wprowadza się w ruch wirowy wokół 

„j ądra” komory spalania. Pewna niewielka ilość pyłu węglowego nie przechodzi jednak przez 

strefę maksymalnych temperatur i nie ulega całkowitemu spaleniu. W związku z tym mimo, 

że temperatura w jądrze pieca jest większa niż temperatura topnienia większości materiałów 

zawartych w węglu to i tak około 20-50% z nich pozostaje niestopione. Spalanie w kotłach 

pyłowych zachodzi wieloetapowo. W pierwszym etapie (temperatura ok. 350°C) zachodzi 

odparowanie wody fizycznie zaabsorbowanej na powierzchniach ziaren paliwa oraz 

początkowe wydzielanie części lotnych. W drugim etapie (temperatura 350 – 600°C) ziarna 

węgla ulegają mięknięciu, co sprzyja dalszemu uwalnianiu części lotnych.  W tej 

temperaturze materiały ilaste zawarte w węglu zaczynają ulegać procesowi dehydroksylacji.  

W kolejnym etapie (temperatura powyżej 600°C) ziarna paliwa ulegają pęcznieniu 

termicznemu, całkowitemu odgazowywaniu, a następnie ma miejsce ich samozapłon  

i tworzenie się koksu.  Procesy te trwają łącznie jedynie 0,01 – 0,2 sekundy. W kolejnym 



Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 13  

etapie następuje spalenie pozostałości koksowej, skutkujące rozpadem ziaren paliwa  

w wyniku utleniania się czystego węgla i pozostawianiu części mineralnej. Etap ten trwa  

0,5 – 5 sekund.  Jest on również początkiem tworzenia się ziaren popiołu lotnego (frakcje 

drobne) i żużli paleniskowych (frakcje grube). W procesie tym mocno zdyspergowana 

substancja mineralna topi się i będąc w zawieszeniu przybiera kształt kuli. Jednocześnie 

dalsze odgazowanie powoduje pęcznienie większości z powstałych kul i powstanie mikrosfer. 

Mniejsze z kropel stopu oraz krople stopu o niskiej lepkości nie tworzą mikrosfer, gdyż 

powstające w ich wnętrzu gazy mają możliwość migracji do ich powierzchni. Po wyjściu  

z komory spalania, krople stopu ziaren popiołu lotnego ulegają szybkiemu schłodzeniu, 

któremu towarzyszy ich witryfikacja. Powstałe w procesie spalania żużle gromadzą się pod 

rusztem, natomiast popioły lotne z gazami odlotowymi są wyciągane za pomocą 

wentylatorów z komory pieca. Równocześnie wydzielane w procesie ciepło spalania jest 

odprowadzane przez parę, która powstaje w rurach kotła (Bastian 1980, Solomon, Fletcher i 

Pubmire 1993, Krevelen 1993). 

Spaliny wraz z zawartymi w nich popiołami lotnymi poddaje się procesowi odpylania, 

a w niektórych przypadkach również odsiarczania. Odpylanie przebiega zazwyczaj  

w elektrofiltrach. Elektrofiltr to urządzenie składające się z części mechanicznej  

i elektrycznej. Cześć mechaniczna obejmuje komorę podzieloną na trzy pola, po dwie sekcje 

każde oraz wyposażenie, czyli system osadczy (elektrody zbiorcze ze strzepywaniem)  

i system ulotowy (elektrody ulotowe ze strzepywaniem). Poszczególne sekcje są oddzielnie 

zasilane elektrycznie. Część elektryczna natomiast składa się z zasilania wysokim napięciem 

elektrod, zasilania niskim napięciem urządzeń pomocniczych, sterowania urządzeniami  

i transportem pyłu, a także aparatury kontrolno-pomiarowej. Zasada działania tego typu 

urządzeń opiera się na zjawisku oddziaływania jednokierunkowego pola elektrycznego  

na ładunki elektryczne. Spaliny, zanieczyszczone pyłami lotnymi wprowadzane są do komory 

elektrofiltru pomiędzy elektrody ulotowe i zbiorcze. Jednokierunkowe pole elektryczne 

wytwarzane jest między uziemioną elektrodą osadczą (zbiorczą) i elektrodą ulotową, która 

połączona jest z ujemnym biegunem źródła stałego wysokiego napięcia. Napięcie to 

powoduje wyładowania ulotowe. Następuje emisja swobodnych elektronów, które powodują 

jonizację cząsteczek gazowych w komorze. Tak powstają gazowe jony ujemne i dodatnie, 

które następnie pod wpływem sił pola elektrycznego przemieszczają się w kierunku elektrod 

zbiorczych. W czasie wędrówki zderzają się one z ziarnami popiołu lotnego, znajdującego się 

w przepływającym strumieniu gazowym, co wywołuje jonizację cząsteczek stałych oraz 

przekazanie im ładunku elektrycznego ujemnego. Takie naładowanie cząsteczek powoduje,  

iż pod wpływem sił pola elektrycznego zmieniają one kierunek ruchu i wędrują do elektrod 
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zbiorczych. Kiedy ziarna zetkną się z powierzchnią elektrody lub innymi cząsteczkami pyłu 

pokrywającymi elektrodę tracą ładunek elektryczny i osiadają na niej tworząc warstwę o stale 

zwiększającej się grubości. Popiół usuwa się z elektrod za pomocą drgań (strzepywanie) lub 

samoistnie opada on pod wpływem siły grawitacji, w dół do lejów zbiorczych. Jony dodatnie, 

wędrujące do ujemnych elektrod ulotowych, mają krótką drogę do przebycia, ładują małą 

ilość cząsteczek stałych, co w rezultacie skutkuje niewielką ilością ziaren osądzających się  

na powierzchni tych elektrod. Pył z elektrod ulotowych usuwany jest za pomocą metod, które 

zostały omówione powyżej. Leje zbiorcze opróżnia się i wyprowadza popiół lotny  

do kolejnych zbiorników przy użyciu urządzeń transportujących (rurociągi grawitacyjne). 

Odpylone spaliny za pomocą wentylatorów ciągu kierowane są przez kanały spalinowe do 

komina, skąd wędrują do atmosfery (Warych 1998). 

Dodatkowo, w części zakładów energetycznych spaliny z kotłów z paleniskiem 

pyłowym poddaje się procesowi odsiarczania. Odsiarczanie może przebiegać na kilka 

sposobów. Metody odsiarczania spalin dzielą się ze względu na:  

― rodzaj procesu odsiarczania: 

- metody absorpcyjne – wykorzystujące chemiczne wiązanie SO2, poprzez 

reakcję tego gazu z tzw. sorbentem (zwykle związkami wapnia), 

- metody katalityczne – wykorzystujące katalityczne przetworzenie SO2 

(magnezowe, sodowe, aluminiowe), 

- metody adsorpcyjne – wykorzystujące adsorpcję fizyczną na odpowiednim 

złożu tzw. adsorbencie (adsorpcyjne, amoniakalne, radiacyjne) 

― warunki realizacji procesu: 

- procesy suche, 

- procesy półsuche, 

- procesy mokre; 

― użyteczność produktu powstającego w wyniku odsiarczania: 

- technologie bezodpadowe – nie powodują konieczności składowania odpadu  

z procesu odsiarczania – produkt reakcji znajduje zastosowanie przemysłowe, 

- technologie półodpadowe – można doprowadzić do zregenerowania sorbentu – 

produktem jest dwutlenek siarki do dalszego przerobu, np. na kwas siarkowy, 

- technologie odpadowe – produkt reakcji jest zasadniczo przeznaczony  

do składowania jako odpad (Warych 1998, Kucowski, Laudyn i Przekwas 

1997). 
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W praktyce stosuje się przede wszystkim metody absorpcyjne mokre, półsuche  

i suche. W absorpcyjnej metodzie suchego odsiarczania spalani rozdrobniony sorbent  

(np. wapno hydratyzowane, węglan wapnia) jest wdmuchiwany przez odpowiednie dysze do 

komory paleniskowej, gdzie stykając się ze spalinami wiąże część związków siarki tworząc 

produkt odpadowy, który jest odbierany wraz z popiołem, przez co pogarsza jego jakość. 

Odsiarczanie tą metodą wymaga dużego nadmiaru sorbentu, a skuteczność jej waha się w 

granicach 40%. Zastosowanie dodatkowo układu aktywacji sorbentu może podwyższyć 

skuteczność najwyżej do 60% (Warych 1998, Kucowski, Laudyn i Przekwas 1997).  

W technologii półsuchej sorbent (np. CaO, Ca(OH)2 w postaci roztworu) jest 

rozpylany za pomocą atomizera lub stałych dysz dwuczynnikowych w reaktorze, do którego 

napływają spaliny. Podczas kontaktu sorbentu z gorącymi spalinami zachodzą reakcje 

wiązania tlenków siarki z sorbentem połączone z równoczesnym odparowaniem wody.  

Za reaktorem jest zabudowany odpylacz (filtr workowy). Na tej warstwie filtracyjnej 

przebiega część procesu odsiarczania. Odpad występuje w postaci suchej i jest mieszaniną 

popiołu, siarczanu wapnia (IV) i siarczanu wapnia (VI). Do podstawowych wad tej metody 

należy niska przydatność produktów odsiarczania, duże trudności wynikające z potrzeby 

składowania odpadów, niska skuteczność odsiarczania spalin (80-85%) (Warych 1998, 

Kucowski, Laudyn i Przekwas 1997). 

Mokra metoda polega natomiast na przemywaniu dobrze odpylonych spalin wodną 

zawiesiną sorpcyjną, zawierającą węglan wapnia lub wapno. Proces przebiega w absorberze, 

w którym sorbent reaguje z dwutlenkiem siarki tworząc najpierw siarczyn wapnia, a następnie 

utlenia się i powstaje siarczan wapniowy (czysty gips), który zostaje oddzielony, odwodniony 

i odprowadzony do magazynu gipsu. Produkt końcowy odsiarczania spalin w tej metodzie, 

czyli gips, jest dobrze oczyszczony i stanowi wysokiej jakości materiał nadający się  

do produkcji materiałów budowlanych. Zaletą tej metody jest produkt końcowy, który może 

być w pełni wykorzystywany i nie wymaga składowania go jako odpad. Niestety, w procesie 

powstają ścieki, które muszą być oczyszczone. Metoda ta charakteryzuje się też wysoką 

skutecznością odsiarczania spalin wynoszącą 96%, co pozwala na obniżenie emisji SO2  

do wartości 200 mg/m3 (Kucowski, Laudyn i Przekwas 1997). 

Generalnie w zakładach stosujących metody mokrego odsiarczania spalin lub 

niestosujących odsiarczania w ogóle powstają popioły lotne konwencjonalne. Natomiast w 

zakładach energetycznych, które posiadają instalacje suchego i półsuchego odsiarczania 

spalin powstają popioły lotne zawierające produkty odsiarczania spalin. 

Drugim rodzajem kotłów energetycznych są kotły z paleniskiem fluidalnym. 

Technologia spalania fluidalnego została stworzona i pierwszy raz zastosowana w latach  
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30-tych XX wieku. Spalanie w kotłach z paleniskiem fluidalnym jest technologią czystego 

spalania, w której bezpośrednio w palenisku uzyskuje się równoczesne zmniejszenie emisji 

wszystkich podstawowych zanieczyszczeń. Wykazuje ono wiele zalet w odniesieniu  

do procesu spalania w kotłach pyłowych. Przede wszystkim intensywność spalania  

w warstwie fluidalnej, umożliwia zmniejszenie wymiarów komory paleniskowej i obniżenie 

temperatury spalania do 800 – 900°C. W wyniku obniżenia temperatury procesu zmniejszeniu 

ulegają ilości wytwarzanych w czasie spalania tlenków azotu oraz ulatniania się cząstek sodu 

i wanadu. Charakteryzuje się również możliwością stosowania różnych rodzajów paliw,  

w tym paliw o niskiej jakości, kaloryczności i zanieczyszczonych. Ponadto spalanie tego typu 

prowadzi do ograniczenia emisji SO2 poprzez doprowadzenie do złoża związków wiążących 

siarkę. Kotły fluidalne można podzielić na dwa typy: kotły atmosferyczne (AFBC) i kotły 

ciśnieniowe (PFCB). Oba typy występują w dwóch wersjach: ze złożem pęcherzowym (BFB) 

i cyrkulującym (CFB). Znacznie rzadziej występują kotły drugiej i trzeciej generacji  

z wymuszoną wewnętrzną cyrkulacją (Solomon, Fletcher i Pubmire 1993, Trybuś 1995). 

W złożu fluidalnym proces spalania przebiega kilkuetapowo. W pierwszym etapie 

odpowiednio rozdrobnione paliwo (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, biomasa) i sorbent 

(np. wapniak CaCO3, dolomit CaCO3·MgCO3) są wprowadzane do strefy spalania kotła, 

gdzie tworzą wraz z materiałem inertnym (np. piasek, popiół) złoże. W celu zapewnienia 

odpowiedniej turbulencji do złoża wdmuchiwany jest ciągle strumień powietrza lub tlenu, 

przez co osiąga się stan zawieszenia ziaren złoża w strumieniu gazu. Zachowanie takiego 

złoża jest analogiczne do zachowania cieczy, w związku z czym można go określić mianem 

złoża fluidyzującego. Ziarna węgla w złożu ulegają odgazowaniu, które przebiega trójfazowo. 

W pierwszej fazie, w wyniku ogrzania węgla do tzw. temperatury mięknienia (350 – 480°C), 

następuje odparowanie wilgoci zawartej w węglu oraz gazów okludowanych. W drugiej fazie 

(360 – 400°C) następuje intensywny rozkład substancji węglowej i przejście jej w stan 

plastyczny z równoczesnym intensywnym wydzielaniem się części lotnych. Procesy te 

zapoczątkowane są pęcznieniem poszczególnych ziaren węglowych i pojawieniem się na ich 

powierzchni ciekłych produktów rozkładu. W miarę wzrostu temperatury wydzielają się coraz 

większe ilości ciekłych i gazowych produktów rozkładu węgla, a z ziaren węgla tworzy się 

półpłynna masa plastyczna, której wygląd i zachowanie zależy od rodzaju węgla. Dalszy 

wzrost temperatury (470 – 510°C) powoduje dalsze odparowywanie substancji lotnych  

i przejście półpłynnych i płynnych substancji stanu plastycznego w ciało stałe – w rezultacie 

powstaje półkoks. Trzecia faza (470 – 700°C) polega na całkowitym odgazowaniu półkoksu  

i jego przejściu w koks. Początkowo z zestalonego półkoksu wydzielają się jeszcze części 

lotne, jednak rozpoczyna się już proces polimeryzacji i kondensacji substancji węglowej. 
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Wskaźnik uwęglenia intensywnie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury odgazowania, które 

równocześnie powoduje skurcz półkoksu, co z kolei jest przyczyną rozpadu jego ziaren.  

W temperaturze powyżej 700°C następuje spalenie pozostałości koksowej w wyniku 

utleniania się czystego węgla i pozostawiania części mineralnej. W tym momencie 

rozpoczyna się również proces tworzenia fluidalnych popiołów lotnych, które  

są odprowadzane ze złoża wraz ze spalinami. Duże rozdrobnienie półkoksu i koksu jest 

zjawiskiem niekorzystnym, gdyż ziarna o najmniejszych wymiarach nie ulegają spaleniu  

i są unoszone wraz z popiołami. Ciągłe mieszanie ziaren złoża poprawia skuteczność spalania 

paliwa i sprawia, że w całej strefie spalania utrzymuje się jednakowa temperatura. Ciepło 

spalania jest odprowadzane przez parę, która powstaje w rurach kotła przechodzących przez 

złoże (Bis 2010, Trybuś 1995).  

 Równocześnie z procesem spalania zachodzi proces odsiarczania spalin, polegający 

na wiązaniu powstających w czasie procesu spalania związków siarki przez złoże. Proces ten 

przebiega dwuetapowo. Najpierw następuje kalcynacja sorbentu, na skutek czego wydzielane 

są CaO, MgO i CO2. Tlenki wapnia i magnezu wiążą tlenki siarki, a dwutlenek węgla 

dodatkowo zwiększa powierzchnię sorbentu poprzez zwiększenie jego porowatości. Jedyną 

wadą tej metody odsiarczania jest niecałkowite wykorzystanie sorbentu (pory tlenków cząstek 

wapnia i magnezu pokrywane są warstwą świeżo utworzonych siarczanów, co zmniejsza 

dostęp tlenków siarki do sorbentu) (Trybuś 1995, Hycnar 2006, Bis 2010).  

Popioły lotne z kotłów fluidalnych są oddzielane od strumienia gazów odlotowych  

w elektrofiltrach skąd drogą pneumatyczną są transportowane do zbiornika retencyjnego.  

Niższa temperatura spalania (800 – 900°C) i stosowanie wapieni do neutralizacji tlenków 

siarki w złożu fluidalnym powoduje, że stałe odpady spalania paliw w paleniskach 

fluidalnych (popioły lotne fluidalne i popioły denne) znacznie się różnią od powstających  

w paleniskach pyłowych. W popiołach fluidalnych nie występuje praktycznie faza ciekła,  

a zawarte w nim składniki wykazują niski stopień spieczenia i składają się głównie  

ze zdehydratyzowanych minerałów skały płonnej (Kabała i Listkiewicz 2004, Trybuś 1995). 

2.1.2. Paliwo 

W Polsce podstawowymi surowcami energetycznymi są węgle kopalne (kamienny  

i brunatny). Węgiel jest skałą osadową powstałą na skutek stopniowego uwęglenia martwej 

materii organicznej zachodzącego w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury oraz 

ograniczonego dostępu powietrza.  W naszym kraju przeważają węgle humusowe (humolity), 

które powstały ze szczątków roślin lądowych (Ryka i Maliszewska 1991). Węgiel zawiera  
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do 96% węgla pierwiastkowego oraz dodatkowo balast, czyli pewne ilości wody i substancji 

mineralnej, w której skład wchodzą przede wszystkim takie pierwiastki jak: tlen, azot, siarka  

i krzem. Substancje mineralne w węglu nazywane są popiołem, zaś ilość wody w nim zawarta 

– wilgotnością. Węgiel nie zawierający tych dodatków nosi nazwę węgla bezwodnego, 

bezpopiołowego (substancja palna węgla). Węgle kopalne dzieli się na gatunki w zależności 

od zawartości pierwiastka węgla. Są to rosnąco: torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny  

i antracyt. W kolejności odwrotnej rośnie udział substancji mineralnych, a spada wartość 

opałowa węgla, czyli sumaryczna wartość energii jaka powstaje w wyniku spalenia.  

W klasyfikacji węgli określa się także sortyment, czyli wielkość ziarn węgla oraz 

dopuszczalną zawartość podziarna i nadziarna. Charakterystykę węgli wydobywanych w 

Polsce przedstawiono w tabeli 2-1 (Kucowski, Laudyn i Przekwas 1997). 

Tabela 2-1. Charakterystyka węgli wydobywanych w Polsce 

Rodzaj węgla 

Wartość 
opałowa ����� �   

Zawartość 
popiołu 

[%] 

Zawartość 
siarki 
[%] 

Zawartość 
wody 
[%] 

1 2 3 4 5 6 

Kamienny 
energetyczny 
wg Głównego 

Instytutu 
Górnictwa 

jaworznicki 18 400 20 – 24 1,25 – 1,5 16 – 20 
mikołowski 20 100  20 1,5 12 

dąbrowsko-siemianowicki 21 800  20 0,6 8 
katowicko-chorzowski 23 500  20 0,8 5 

rybnicki 20 100  20 – 27 0,7 – 1,3 9 
lubelski 18 850  25 1,2 9 

Brunatny 
wg 

Energopomiaru 

turowski 8400  12,2 – 20 0,60 42 – 50 
koniński 9200  5,8 – 6,3 0,25 – 0,35 50 – 54 

pątnowski 9200  10,6 0,78 50 
adamowski 8000  9,8 0,25 50 

bełchatowski 8 800 10,6 0,60 50 

Źródło: Kucowski, Laudyn i Przekwas 1997. 

W Polsce aktualnie (2009 r.) wydobywa się ponad 78,1 mln Mg węgla kamiennego 

rocznie (około 1,5% światowego wydobycia) oraz 57,1 mln Mg węgla brunatnego (około 

6,2% światowego wydobycia). Wydobycie węgla kamiennego prowadzi się w dwóch 

głównych zagłębiach węglowych: Górnośląskim i Lubelskim, natomiast węgla brunatnego  

w trzech zagłębiach: Bełchatowskim, Konińskim i Turoszowskim. Energetyka zawodowa 

zużywa około 60,3% węgla kamiennego i 99,3% węgla brunatnego (Rocznik Statystyczny 

GUS 2011).   

W energetyce wykorzystywany jest węgiel zaliczany do grupy węgli energetycznych. 

Cechują się one odpowiednią kalorycznością, wilgotnością, zawartością części palnych, 

popiołu, siarki, podatnością przemiałową. Ważna jest także zawartość pierwiastków 

śladowych i promieniotwórczych (Kucowski, Laudyn i Przekwas 1997). 
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Węgiel przeznaczony do spalania w kotłach energetycznych jest wcześniej mielony na 

pył o różnej granulacji zależnie od gatunku węgla i rodzaju paleniska. Do mielenia 

wykorzystuje się młyny: do węgla brunatnego młyny szybkobieżne (bijakowe  

i wentylatorowe), a do węgla kamiennego młyny średniobieżne (misowo-rolkowe)  

lub wolnobieżne (kulowe). W większości młynów węgiel jest dodatkowo suszony podczas 

przemiału. W kotłach z paleniskiem pyłowym węgiel kamienny spala się najekonomiczniej 

wówczas, gdy 25 – 30% ziaren należy do klasy ziarnowej 0÷90 µm oraz 92% ziaren należy 

do klasy 0÷200 µm. Natomiast węgiel brunatny spalany w tych kotłach wymaga nieco 

grubszego przemiału – 48 – 55% ziaren powinno należeć do klasy ziarnowej 0÷90 µm,  

25 – 32% do klasy 90÷200 µm, a tylko 2 – 3% do klasy >1000 µm (Orłowski i Dobrzański 

1991, Kucowski, Laudyn i Przekwas 1997). 

Wymieszanie ziaren węgla z powietrzem w warstwie fluidalnej, a także fakt że jej 

temperatura jest niższa, niż temperatura topnienia popiołu zawartego w węglu powoduje,  

że w kotłach z paleniskiem fluidalnym możliwe jest spalanie węgla niskokalorycznego, 

zawierającego bardzo duże ilości popiołu (o wartości opałowej od 6300 kJ/kg bez odbioru 

ciepła i od około 13 000 kJ/kg przy odbiorze ciepła z warstwy fluidalnej). Rozmiary ziaren 

węgla kamiennego lub brunatnego i sorbentu zwykle mieszczą się w przedziale 0÷6 mm 

(średni rozmiar ziaren 1÷3 mm). Spotyka się jednak kotły wymagające rozdrobnienia węgla 

do rozmiarów 0÷1 mm (0,1÷0,3 mm) oraz kotły niewymagające rozdrabniania paliwa. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych 

w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. 2008 nr 156 poz. 

969) od 2010 roku przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek zakupienia  

lub wytworzenia, co najmniej 10,4% sprzedawanej przez siebie energii z energii 

produkowanej ze źródeł odnawialnych. Rozwiązaniem dla tych zakładów stała się produkcja 

energii przy udziale biomasy (współspalanie biomasy z węglem). Biomasa to 

biodegradowalne substancje pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji 

rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), produkcji leśnej i przemysłu 

przetwarzającego jej produkty, jak również biodergradowalne odpady pochodzenia 

przemysłowego lub komunalnego. Można do nich zaliczyć: drewno, słomę, osady ściekowe, 

odpady komunalne zawierające makulaturę, ale także roślinność uprawianą do celów typowo 

energetycznych (np. wierzba energetyczna, malwa pensylwańska, miskant olbrzymi). 
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Zaletami współspalania biomasy z węglem jest możliwość wykorzystania dużych ilości 

biomasy, obniżenie emisji CO2, NOx, SO2 i pierwiastków śladowych, mniejsze zużycie węgla, 

a tym samym obniżenie kosztów w porównaniu do spalania tradycyjnego paliwa. Wadami tej 

technologii jest przede wszystkim obniżenie temperatury płomienia, ze względu na większą 

wilgotność biomasy w stosunku do wilgotności węgla, ale także szlakowanie i korozja 

konwencjonalnych kotłów spowodowana dużą zawartością metali alkalicznych w popiołach 

po spalaniu biomasy. Redukcja tego niekorzystnego zjawiska następuje poprzez odpowiednie 

rozdrobnienie oraz wymieszanie węgla i biomasy przed spalaniem. Wykazano, iż dodatek  

ok. 10% nie powoduje istotnych zmian w procesie spalania paliwa podstawowego,  

gdy mieszanka jest jednorodna, posiada odpowiednią wartość opałową i jest jakościowo 

stabilna (Mirowski, i inni 2005). 

2.2.  Charakterystyka popiołów lotnych w oparciu  

o obowiązujące akty prawne i normy 

2.2.1. Definicje i klasyfikacja popiołów lotnych 

Nie istniej jednoznaczna definicja pojęcia „popiół lotny”, co często jest przyczyną 

wielu nieporozumień dotyczących zarówno badań jak i wykorzystania tych odpadów. Nie ma 

również spójnego systemu klasyfikacji popiołów lotnych, a systemy istniejące bardzo często 

odnoszą się jedynie do wąskiego zakresu zastosowań tych odpadów. W celu uniknięcia tego 

typu nieścisłości poniżej podano definicje oraz klasyfikacje popiołów lotnych zawarte w 

różnych źródłach (aktach prawnych, normach, publikacjach, itp.). 

Zwyczajowo za popioły lotne uznaje się substancje niepozostające po spaleniu węgla 

w kotłach energetycznych, wychwycone z dynamicznego ciągu spalin za pomocą urządzeń 

odpylających. Popioły lotne można ogólnie podzielić ze względu na:  

― konstrukcję paleniska: 

- popioły ze spalania w kotłach konwencjonalnych, 

- popioły ze spalania w kotłach fluidalnych;  

― rodzaj paliwa stosowanego w kotłach energetycznych: 

- popioły lotne ze spalania węgla kamiennego,  

- popioły lotne z współspalania węgla kamiennego i biomasy,  

- popioły lotne ze spalania węgla brunatnego,  

- popioły lotne z współspalania węgla brunatnego i biomasy; 
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― selektywny sposób odbierania popiołów z różnych sekcji elektrofiltrów: 

- popioły lotne z I strefy,  

- popioły lotne z II strefy,  

- popioły lotne z III strefy; 

― technologię odsiarczania spalin: 

- popioły lotne konwencjonalne,  

- popioły lotne konwencjonalne zawierające produkty odsiarczania spalin,  

- popioły lotne fluidalne (Rosik-Dulewska 2005, Galos i Uliasz-Bocheńczyk 

2005). 

Wejście w życie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,  

poz. 628) spowodowało wprowadzenie nowej klasyfikacji odpadów, zwyczajowo określanych 

mianem popiołów lotnych, opartej na Katalogu Odpadów (Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,  

poz. 1206)). Rozporządzenie to zawiera system klasyfikacji (katalog) odpadów, w którym w 

grupie 10 01 mieszczą się „odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania 

paliw (z wyłączeniem grupy 19)”. W szczegółowej klasyfikacji odpadów z tej grupy wyróżnia 

się cztery kategorie odpadów, które zwyczajowo są określane mianem „popiół lotny” (tabela 

2-2). 

Tabela 2-2. Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) obejmujących klasyfikację odpadów powszechnie 
określanych mianem popiołów lotnych. 

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 
1 2 

10 Odpady z procesów termicznych 
10 01 

 
Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw  

(z wyłączeniem grupy 19) 
10 01 02 Popioły lotne z węgla 
10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 

10 01 82 
 

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania 
gazów odlotowych  

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 

Źródło: Dz. U. Nr 112, poz. 1206. 

W normie PN-EN 450-1:2009 popiół lotny określony został w sposób następujący: 

„drobno uziarniony pył, składający się głównie z kulistych, zeszkliwionych ziaren, otrzymany 

przy spalaniu pyłu węglowego, przy udziale lub bez udziału materiałów współspalanych, 

wykazujący właściwości pucolanowe i zawierający przede wszystkim SiO2 i Al2O3, przy czym 

zawartość reaktywnego SiO2, określona i opisana w EN 197-1, wynosi co najmniej 25% 
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masy”. Uzupełnieniem powyższej definicji jest stwierdzenie, że: „popiół lotny jest 

otrzymywany przez elektrostatyczne lub mechaniczne wytrącanie pylastych cząsteczek  

z gazów odlotowych z palenisk opalanych pyłem węglowym, przy udziale lub bez udziału 

materiałów współspalanych”. Norma wprowadza dwa sposoby klasyfikacji popiołów 

lotnych: 

― ze względu na straty prażenia oznaczane zgodnie z normą PN-EN 169-2:1994,  

przy czym czas prażenia wynosi 1h: 

- popiół kategorii A – straty prażenia do 5%,  

- popiół kategorii B – straty prażenia od 2 do 7%,  

- popiół kategorii C – straty prażenia od 4 do 9%; 

― ze względu na miałkość, czyli pozostałość na sicie 45 µm w analizie na mokro: 

- popiół kategorii N – miałkość nie przekracza 40% masy, 

- popiół kategorii S – miałkość nie przekracza 12% masy. 

Norma ta określa równocześnie warunki produkcji popiołów lotnych z współspalania (rodzaj 

materiałów współspalanych, ich udział, itp.), a także wymagania chemiczne i fizyczne 

stawiane popiołom lotnym odpowiadającym powyższej definicji (PN-EN 450-1+A1:2009). 

Norma PN-EN 197-1:2012 nawiązuje do definicji przedstawionej w normie PN-EN 

450-1:2009 i definiuje popiół lotny za pomocą stwierdzenia: „Popiół lotny jest otrzymywany 

przez elektrostatyczne lub mechaniczne osadzanie pylistych cząstek spalin z palenisk 

opalanych pyłem węglowym”. Ponadto norma PN-EN 197-1:2011 wprowadza podział 

popiołów lotnych na popiół lotny krzemionkowy i popiół lotny wapienny: „Popiół lotny może 

być z natury krzemionkowy lub wapienny. Pierwszy wykazuje właściwości pucolanowe, drugi 

może wykazywać dodatkowo właściwości hydrauliczne”. Norma opisuje obydwa wymienione 

rodzaje popiołu lotnego w następujący sposób: 

― popiół lotny krzemionkowy (V) – „jest to bardzo drobny pył, złożony głównie  

z kulistych cząstek, mający właściwości pucolanowe. Składa się zasadniczo  

z reaktywnego dwutlenku krzemu (SiO2) i tlenku glinu (Al2O3). Pozostałość zawiera 

tlenek żelaza (Fe2O3) i inne związki”; 

― popiół lotny wapienny (W) – „jest to bardzo drobny pył, mający właściwości 

hydrauliczne i/lub pucolanowe. Składa się zasadniczo z reaktywnego tlenku wapnia 

(CaO), reaktywnego dwutlenku krzemu (SiO2) i tlenku glinu (Al2O3). Pozostałość 

zawiera tlenek żelaza (Fe2O3) i inne związki”. 

Dodatkowo norma definiuje m.in. dopuszczalne wartości straty prażenia tych popiołów, 

zawartości reaktywnego tlenku wapnia, wolnego tlenku wapnia, reaktywnego dwutlenku 
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krzemu, wymagania dotyczące rozszerzalności i wytrzymałości na ściskanie (PN-EN 197-

1:2012).  

Inną definicję i klasyfikację popiołów lotnych przedstawia norma PN-S-96035:1997. 

Podaje ona systematykę i wymagane właściwości popiołów lotnych przydatnych  

w drogownictwie. Popioły lotne są zdefiniowane następująco: „części mineralne  

o przeważającej ilości ziarn mniejszych niż 0,075 mm, pochodzące z bezrusztowego spalania 

węgla i wytrącane mechanicznie lub elektrostatycznie ze strumieni spalin”. Dodatkowo norma 

definiuje popioły lotne aktywne („popioły charakteryzujące się co najmniej 70 % zawartością 

wolnego tlenku wapnia (CaO)”), a także przedstawia dwa sposoby klasyfikacji tych 

odpadów: 

― klasyfikację ze względu na rodzaj materiałów wyjściowych: 

- PB – popioły lotne z węgla brunatnego, 

- PK – popioły lotne z węgla kamiennego; 

― klasyfikację ze względu na zastosowanie popiołu: 

- odmiana a – stosowana jako dodatek hydrauliczny do innych materiałów 

wiążących, 

- odmiana b – stosowana do ulepszania składu granulometrycznego gruntów 

sypkich, 

- odmiana c – stosowana jako samodzielny materiał wiążący do stabilizacji 

gruntów spoistych oraz do zmiany odczynu gruntów (pH). 

Norma ponadto podaje wymagania i badania oraz ogólne wytyczne przydatności popiołów  

w drogownictwie (PN-S-96035:1997). 

Definicję i klasyfikację popiołów lotnych podaje również norma PN-EN  

14227-4:2005. Dotyczy ona zastosowania popiołów lotnych w mieszankach związanych 

spoiwem hydraulicznym. Popiół lotny jest określony w tej normie w następujący sposób: 

„drobny proszek powstały w wyniku spalania w elektrowniach energetycznych pyłu 

węglowego lub lignitu, uzyskany w trakcie mechanicznego lub elektrostatycznego procesu 

wytrącania”. Dodatkowo klasyfikuje ona popiół lotny na: 

― krzemionkowy popiół lotny (glinowo-krzemianowy popiół lotny) – „popiół lotny,  

w którym podstawowymi składnikami chemicznymi są krzemiany, gliniany i tlenki 

żelaza wyrażone jako SiO2, Al2O3, Fe2O3, charakteryzujące się właściwościami 

hydraulicznymi i pucolanowymi; popiół lotny krzemionkowy może być składowany, 

dostarczany i używany zarówno w warunkach mokrych, jak i suchych”; 
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― wapienny popiół lotny (siarczanowo-wapienny popiół lotny) – „popiół lotny,  

w którym podstawowymi składnikami chemicznymi są krzemiany, gliniany, tlenki 

wapnia i siarczany, wyrażone jako SiO2, Al2O3, CaO, SO3, charakteryzujące się 

właściwościami hydraulicznymi i pucolanowymi; popiół lotny wapienny może być 

składowany i dostarczany w warunkach suchych”. 

Norma ponadto podaje wymagania stawiane poszczególnym typom popiołów lotnych, a także 

sposoby określania ich właściwości (PN-EN 14227-4:2005). 

Popiół lotny zdefiniowany jest również we wciąż często stosowanej normie branżowej 

BN-79/6722-09. Popiół lotny określany jest jako „pozostałość po spaleniu węgla kamiennego 

lub brunatnego, unoszoną ze spalinami”. Norma ta podaje kilka sposobów klasyfikacji 

popiołów lotnych: 

― klasyfikacja ze względu na rodzaj spalanego węgla (typy popiołów lotnych): 

- popiół lotny z węgla kamiennego (PK), 

- popiół lotny z węgla brunatnego (PB); 

― klasyfikacja w zależności od procentowej zawartości podstawowych składników 

chemicznych (rodzaje popiołów lotnych) – tabela 2-3; 

Tabela 2-3. Klasyfikacja popiołów lotnych w zależności od składu chemicznego według normy  
BN-79/6722-09. 

Nazwa rodzaju popiołu lotnego Symbol 
Zawartość podstawowych składników, [% wag.] 

SiO2 Al2O3 CaO SO3 
1 2 3 4 5 6 

Krzemianowy k > 40 < 30 ≤ 10 < 4 
Glinowy g > 40 ≥ 30 ≤10 < 3 

Wapniowy w > 30 < 30 > 10 ≥ 3 

Źródło: BN-79/6722-09. 

― klasyfikacja w zależności od wielkości odsiewu na sicie o boku oczka kwadratowego 

63÷71 µm (sortymenty popiołów lotnych): 

- sortyment I – popiół drobny, o odsiewie poniżej 30% wagowo, 

- sortyment II – popiół średni, o odsiewie 30 – 50% wagowo, 

- sortyment III – popiół gruby, o odsiewie powyżej 50% wagowo; 

― klasyfikacja w zależności od wielkości zmian masy po prażeniu w temperaturze 

900°C (gatunki popiołów lotnych): 

- gatunek 1 – wykazujący zmiany masy po prażeniu mniejsze niż 5% wagowo, 

- gatunek 2 – wykazujący zmiany masy po prażeniu 5 – 10% wagowo, 

- gatunek 3 – wykazujący zmiany masy po prażeniu większe niż 10% wagowo 

(BN-79/6722-09). 
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Jeszcze inne podejście do klasyfikacji popiołów lotnych prezentuje, często cytowana 

w anglojęzycznej literaturze, amerykańska norma ASTM C618 – 12. Klasyfikuje ona popioły 

lotne ze względu na rodzaj węgla, z którego powstały. Popioły pochodzące ze spalania węgla 

bitumicznego (głównie popioły krzemionkowe) zaliczane są do klasy F. Popioły należące  

do tej klasy posiadają właściwości pucolanowe (po dodaniu do popiołu wody w obecności 

wodorotlenku wapnia następuje wiązanie). Do drugiej grupy – klasy C – zaliczane są bogate 

w tlenek wapnia popioły otrzymywane ze spalania węgli subbitumicznych i lignitów. Popioły 

tej klasy wykazują właściwości wiążące (po dodaniu wody do popiołu następuje wiązanie). 

Ponadto popioły lotne by należeć do poszczególnych klas muszą spełniać określone w tabeli 

2-4 parametry (ASTM C618 – 12). 

Tabela 2-4. Parametry chemiczne określone dla popiołów lotnych w normie ASTM C 618 – 12. 

Nazwa rodzaju popiołu 
lotnego 

Zawartość podstawowych składników, [% wag.] 
SiO2+ Al2O3  

+ Fe2O3 
SO3 

Straty 
prażenia 

Alkalia  
(w przeliczeniu na Na2O) 

1 2 3 4 5 

Popiół lotny klasy F ≥  70 ≤ 5 ≤ 6* ≤ 1,5** 
Popiół lotny klasy C ≥ 50 ≤ 5 ≤ 6 ≤ 1,5** 

Legenda:  * wymaganie może być złagodzone do 12% 
** wymagane jedynie w zastosowaniu z kruszywem reaktywnym  

Źródło: ASTM C618 – 12. 

2.2.2. Właściwości fizyczne popiołów lotnych 

Charakterystyka fizycznych właściwości popiołów lotnych oparta jest na opisie ziaren 

tych popiołów, a w szczególności ich barwy, kształtów, składu ziarnowego, gęstości i gęstości 

nasypowej. 

Wszystkie popioły lotne to materiały o barwie od jasno szarej do czarnej (w zależności 

od zawartości węgla i niespalonych części organicznych, a także ziaren magnetytu)  

lub brunatnej i brązowej (w zależności od zawartości hematytu i produktów spalania 

biomasy). 

Popioły lotne mają bardzo różnorodny skład ziarnowy, uzależniony przede wszystkim 

od rodzaju węgla, stopnia jego zmielenia oraz typu kotłów, w których węgiel jest spalany. 

Równocześnie ziarna popiołu lotnego są morfologicznie bardzo różnorodne i wyraźnie 

wyodrębnione. 

W popiołach lotnych, powstałych w kotłach konwencjonalnych, wymiary ziaren na 

ogół mieszczą się w przedziale od 0,01 do 350 µm, przy czym sporadycznie popioły mogą 

zawierać ziarna nieco większe. Dominują ziarna o kształcie kulistym (ziarna mineralne  

i amorficzne), w postaci: wypełnionych w środku pirosfer (stanowią najczęściej drobniejszą 
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frakcję popiołu); pustych cenosfer (stanowią najczęściej grubsze frakcje popiołu lotnego, 

czasami przekraczające średnice 100 µm); oraz wypełnionych mniejszymi ziarnami plerosfer. 

Ziarna pełne powstają z płynnego stopu minerałów, natomiast ziarna puste w środku tworzą 

się ze stopu lepkiego o dużym udziale fazy gazowej. Ziarna te występują pojedynczo, bądź w 

postaci agregatów ziaren (Ahmaruzzaman 2010).  

Dudas i Warren stworzyli model ziarna popiołu lotnego o kształcie kulistym. 

Modelowe ziarno (rysunek 2-1) jest zbudowane ze szklistej matrycy, w której wnętrzu 

zamknięte są pęcherzyki gazów. Natomiast w przypowierzchniowej warstwie matrycy 

zatopione są drobne kryształy igiełkowe mulitu. Powierzchnię ziarna pokrywają drobne 

kryształy minerałów popiołu lotnego. Ponadto powierzchnia ta jest powleczona cienką 

warstwą elektrostatycznie osadzonego pyłu grafitowego (Dudas i Warren 1988). 

 
 

Rysunek 2-1. Model budowy ziarna popiołu lotnego. 
Źródło: Dudas i Warren 1988. 

Oprócz ziaren kulistych konwencjonalne popioły lotne zawierają ziarna nieregularne, 

silnie porowate o zaokrąglonych czy też ostrokrawędzistych brzegach i chropowatej lub 

gąbczastej powierzchni. Ziarna te można podzielić ze względu na ich wielkość i skład 

mineralny. Ziarna największe stanowią okruchy niespalonego węgla i sadzy oraz ziarna 

kwarcu. Nieco drobniejsze frakcje tworzą minerały, których struktura uległa zniszczeniu  

w trakcie procesów cieplnych (dekarbonatyzacja, dehydroksylacja), ale ziarna te nie uległy 

stopieniu. Najdrobniejsze frakcje tworzy pył grafitowy (Ahmaruzzaman 2010, Mishra i Das 

2010, Małolepszy i Tkaczewska 2007).  

W odróżnieniu od konwencjonalnych popiołów lotnych, popioły lotne pochodzące  

z kotłów fluidalnych mają nieco drobniejsze uziarnienie. Wymiary ziaren na ogół  

nie przekraczają 100 µm. Ziarna kuliste, charakterystyczne dla popiołów konwencjonalnych, 

nie występują w popiołach fluidalnych praktycznie w ogóle. Popioły fluidalne zawierają 

głównie ziarna o silnie nieregularnych kształtach, przede wszystkim ziarna wydłużone  

o ostrych krawędziach oraz ziarna izometryczne, blaszkowate i ostrokrawędziste. Ziarna te 

Pęcherzyki gazu 
wewnątrz ziarna 

Kryształy na powierzchni 
ziarna 

Zewnętrzna 
powierzchnia szkła 

Wewnętrzna 
matryca szklana Kryształy mulitu 
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składają się ze zdehydratyzowanych minerałów tworzących pierwotnie skałę płonną i mają 

niemal amorficzną strukturę. Ponadto w popiołach tego typu występują ziarna o dużych 

wymiarach, porowate, często posiadające kształty zbliżone do sferycznych lub owalnych. Są 

to głównie pozostałości niespalonego węgla i biomasy (Pieńkowski 1999, Glinicki i Zieliński 

2007, Kabała i Listkiewicz 2004).  

Wartość gęstości popiołów lotnych waha się w granicach od 1900 do 2800 kg/m3, przy 

czym gęstość konwencjonalnych popiołów lotnych najczęściej wynosi 2200 – 2500 kg/m3,  

a gęstość fluidalnych popiołów lotnych w większości przypadków zawiera się w przedziale 

2500 – 2800 kg/m3. Gęstość nasypowa popiołów lotnych zawarta jest na ogół w przedziale 

400 – 1200 kg/m3. Popioły lotne charakteryzują się również rozbudowaną powierzchnią 

właściwą. Standardowa wartość powierzchni właściwej zawiera się w przedziale  

2500 – 6000 m2/kg (Ahmaruzzaman 2010, Galos i Uliasz-Bocheńczyk 2005, Małolepszy i 

Wons 2007). 

2.2.3. Skład chemiczny popiołów lotnych 

Skład chemiczny popiołów lotnych zmienia się w szerokim zakresie i jest uzależniony 

od rodzaju spalanego paliwa (węgiel kamienny, węgiel brunatny, biomasa), a także od rodzaju 

instalacji, w której odbywa się spalanie (typ kotła, technologiczne warunki spalania). Skład 

chemiczny popiołów lotnych jest zasadniczo oparty na składzie chemicznym części 

mineralnych węgla, jednak występują różnice w obu składach. Wynikają one przede 

wszystkim z tego, że tylko część spośród niepalnych składników węgla tworzy popioły lotne 

(pozostała część tworzy żużel paleniskowy bądź najdrobniejsze frakcje popiołów 

niewychwytywane przez elektrofiltry).  Dodatkowe różnice w składzie chemicznym popiołów 

i części mineralnych węgla, z którego te popioły powstały są związane z przemianami 

termicznymi minerałów w czasie spalania: dehydroksylacją minerałów ilastych, 

dekarbonatyzacją węglanów, sublimacją związków siarki i alkaliów itp. Różnice w składzie 

chemicznym wynikają również z technologicznych warunków spalania i budowy kotła. 

Wyższa temperatura i dłuży czas spalania powodują intensywniejszą sublimację związków 

siarki i alkaliów, a tym samym zmniejszenie ich koncentracji w popiele lotnym. Budowa 

kotła wpływa zaś na stosunek ilości powstających popiołów lotnych do ilości żużla 

paleniskowego (Feng, i inni 2006, Galos i Uliasz-Bocheńczyk 2005, Giergiczny 2002). 

Do podstawowych składników chemicznych popiołów lotnych zaliczamy: SiO2, 

Al 2O3, Fe2O3 i CaO (95 – 99%). Dodatkowo w popiołach występują składniki uboczne w 

postaci: MgO, Na2O, K2O, SO3, P2O5, TiO2 (0,5 – 3,5%) oraz niespalony węgiel (straty 
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prażenia). Zawartość węgla w popiołach jest uzależniona od: składu ziarnowego spalanego 

pyłu węglowego (im drobniej zmielony jest węgiel, tym mniejsza zawartość niespalonego 

węgla); temperatury i czasu spalania (im wyższa temperatura i dłuży czas spalania, tym 

mniejsze są strat prażenia) i konstrukcji paleniska (większe pozostałości węgla występują na 

ogół w popiołach uzyskanych z kotłów fluidalnych). Składniki podstawowe, uboczne oraz 

niespalony węgiel łącznie stanowią 99,7 ÷ 99,9% całkowitej masy popiołów. Odpady te 

zawierają jednak także śladowe ilości takich pierwiastków jak: Mn, B, Ba, Cu, Sr, Ni, Cr, Zn, 

Cd, Co, Mo, V, Se, Pb, As i inne (0,1 – 0,3%) oraz pierwiastki promieniotwórcze 40K, 226Ra  

i 232Th. Pierwiastki śladowe stanowią 0,1 ÷ 0,3% masy tych odpadów i mają istotny wpływ  

na zdrowie organizmów żywych. Pierwiastki promieniotwórcze natomiast, mimo iż występują 

w większych stężeniach niż w naturalnych materiałach, na ogół nie przekraczają stężeń 

uniemożliwiających ich wtórne wykorzystanie (Kasprzyk i Pietrykowski 2007, Małolepszy i 

Wons 2007, Gonet, Stryczek i Wojciechowski 2005, Szponder i Trybalski 2009). W tabeli 2-5 

przedstawiono przykładowe procentowe udziały składników podstawowych i ubocznych, w 

różnych typach popiołów lotnych. 

Tabela 2-5. Skład chemiczny krajowych popiołów lotnych. 

Lp. Rodzaj 
składnika 

Średni skład chemiczny polskich popiołów lotnych [%wag.] 

Popiół lotny 
krzemionkowy 

Popiół lotny 
wapienny 

Popiół lotny z 
produktami 

odsiarczania spali 

Popiół lotny 
fluidalny 

1 2 3 4 5 6 

2 SiO2 52,0 42,8 41,9 33,9 
3 Al2O3 23,0 17,5 21,5 17,9 
4 Fe2O3 13 4,4 7,6 6,7 

5 
CaO 

w tym CaO wolne 
6,0 
1,0 

23,4 
4,1 

19,3 
6,8 

18,7 
4,8 

6 MgO 2,5 0,9 1,4 3,1 
7 SO3 1,0 4,3 2,4 9,0 
8 Na2O+K2O 2,9 0,3 3,2 2,8 

Źródło: Gonet, Stryczek i Wojciechowski 2005. 

W popiołach lotnych pojedyncze ziarna często różnią się składem chemicznym.  

Na ogół wszystkie ziarna zawierają SiO2, Al2O3, Fe2O3, ale jedynie niektóre z ziaren zwierają 

CaO, MgO, Na2O, K2O, czy SO3. Rozrzut składu chemicznego ziaren jest duży, gdyż 

pojedyncze ziarna zawierają małą ilość związków chemicznych lub są reprezentowane przez 

pojedyncze związki. Ponadto niektóre ziarna posiadają właściwości magnetyczne. Zawartość 

frakcji magnetycznej rośnie wraz ze wzrostem zawartości Fe2O3 w popiołach. Należy jednak 

stwierdzić, że pomimo wspomnianych różnic w składzie chemicznym poszczególnych 
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popiołów lotnych, popioły lotne pochodzące ze spalania samego węgla, w tym samym kotle 

mają stabilny skład chemiczny (Bastian 1980, Giergiczny 2006).  

Wartość pH popiołów lotnych waha się w granicach od 4,5 do 12,0 w zależności  

od zawartości siarki w węglu, a także stosowanych technologii spalania i odsiarczania spalin. 

Odpady, w których stosunek Ca do S jest mniejszy niż 2,5 mają charakter kwasowy,  

a te o współczynniku większym od 2,5 alkaliczny (Feng, i inni 2006, Pandey i Singh 2010). 

2.2.4. Skład fazowy popiołów lotnych 

Popioły lotne w swoim składzie fazowym zawierają zasadniczo fazę krystaliczną 

(mineralną), fazę szklistą (szkliwo krzemowo-glinowe) i fazę bezpostaciową (ilastą). 

Faza krystaliczna występuje zarówno w popiołach konwencjonalnych jak  

i fluidalnych, choć składniki mineralne w poszczególnych typach popiołów są często 

odmienne. W skład tej fazy wchodzą: minerały pierwotnie występujące w węglu (minerały  

o wysokiej temperaturze topnienia oraz minerały, które z powodu zawirowań nie przeszły 

przez jądro spalania); minerały, które wykrystalizowały z fazy ciekłej; minerały, które 

powstały w trakcie obróbki cieplnej (produkty syntezy termicznej, np. ferryt dwuwapniowy 

oraz produkty dysocjacji termicznej, np. mulit, wolne wapno); a także minerały, które 

powstały w wyniku przemian polimorficznych minerałów zawartych w węglu np. α-kwarc,  

α-trydymit (Giergiczny 2002, Glinicki i Zieliński 2007, Hycnar 2009, Małolepszy i Wons 

2007). 

Do najczęściej występujących składników mineralnych popiołów lotnych należą: 

kwarc (β-SiO2, α-SiO2), mulit (3Al2O3
.2SiO2 – nie występuje w popiołach fluidalnych), 

hematyt (Fe2O3), magnetyt (Fe3O4), tlenek magnezu (MgO), kalcyt (CaCO3), dolomit 

(CaMg(CO3)2), gips (CaSO4
.2H2O), anhydryt (CaSO4), tlenek wapnia (CaO), spinel właściwy 

(MgAl 2O4), spinel (FeAl2O4), ferryt dwuwapniowy (2CaO·Fe2O3), korund (α-Al 2O3), anataz 

lub rutyl (TiO2), etryngit (3CaO.Al 2O3
.3CaSO43

.32H2O), opalit SiO2 i inne (Ahmaruzzaman 

2010, Mazurkiewicz i Piotrowski 1995). 

Faza szklista występuje tylko w konwencjonalnych popiołach lotnych, gdzie stanowi 

ok. 50 – 90% masy całego popiołu, przy czym najczęściej ilość ta mieści się w granicach  

od 50 – 60%. Im wyższa temperatura spalania węgla tym więcej powstaje fazy szklistej 

(Tkaczewska i Małolepszy 2008).   

Skład chemiczny tego szkła wykazuje podobieństwo do bazaltu (szkło popiołów 

lotnych jest typu bazaltowego). Podstawowymi jednostkami strukturalnymi szkła są tetraedry 

krzemotlenowe i glinotlenowe. Poza tlenkami krzemu i glinu w szkle obecne są tlenki metali 
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zasadowych (tlenki modyfikujące, np. MgO, CaO, Na2O, K2O). Mogą one stanowić do 50% 

ilości molowych krzemionki. W popiołach lotnych można wyróżnić dwie odmiany szkła. 

Szkło typu I charakteryzuje się niską gęstością, wysokim stosunkiem zawartości SiO2  

do Al2O3, a także niską zawartością tlenków modyfikujących. Szkło typu II cechuj się wysoką 

gęstością, niskim stosunkiem zawartości SiO2 do Al2O3, oraz wysoką zawartością tlenków 

modyfikujących (Görlich 1989, Tkaczewska i Małolepszy 2008). 

Faza szklista jest rozproszona w ziarnach popiołów lotnych. Ziarna zbudowane  

z tej fazy występują najczęściej w postaci ziaren kulistych, często tworzą agregaty  

o nieregularnych kształtach. Skład i struktura fazy szklistej w dużym stopniu zależy  

od wielkości ziaren popiołów lotnych. Szkło typu I tworzy grubsze, sferyczne ziarna popiołu 

lotnego, natomiast szkło typu II tworzy drobniejsze, kuliste i pełne w środku ziarna popiołu 

lotnego. Natomiast w ziarnach zawierających duże ilości tlenków żelaza zawartość szkła jest 

niewielka (Görlich 1989, Tkaczewska i Małolepszy 2008). 

Fazę bezpostaciową tworzą przede wszystkim zdehydratyzowane  

i zdehydroksylowane minerały ilaste. Dodatkowo zawiera ona niewielkie ilości amorficznego 

węgla (sadzy). Faza ta jest przewarzającym składnikiem fluidalnych popiołów lotnych. 

Natomiast w popiołach konwencjonalnych występują jedynie śladowe ilości tej fazy 

(Tkaczewska i Małolepszy 2008). 

2.2.5. Porównanie najistotniejszych właściwości różnych typów 

popiołów lotnych 

Ze spalania węgli kamiennych i brunatnych, w konwencjonalnych kotłach  

z paleniskiem pyłowym, otrzymuje się dwa typy popiołów lotnych – popioły lotne 

krzemionkowe (V) i popioły lotne wapienne (W). 

Popioły lotne krzemionkowe (V) otrzymywane są głównie w trakcie spalania węgli 

kamiennych. W swoim składzie zawierają one ponad 50% SiO2, około 20% Al2O3 i kilka 

procent Fe2O3. Składnikami niepożądanymi, w tym typie popiołów są CaO (zawartość 

poniżej 10%) i SO3 (zawartość poniżej 4%). Ich skład chemiczny zbliżony jest na ogół do 

składu wyprażonego łupka karbońskiego, stanowiącego główny składnik niepalny węgli 

kamiennych, dlatego też różnice w składach chemicznych tej grupy popiołów lotnych nie są 

zbyt duże. Odpady te powstają w wysokich temperaturach spalania (1450 – 1600oC)  

i zawierają dużą ilość szkliwa krzemianowo-glinianowego, a więc kwaśnych tlenków SiO2  

i Al 2O3. W konsekwencji, wykazują one dużą aktywność pucolanową w środowisku 

alkaicznym. Poza fazą szklistą występują w nich składniki krystaliczne takie jak: kwarc, 
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mulit, magnetyt, hematyt. Cechą charakterystyczną tego rodzaju popiołów jest również 

kulisty kształt większości ziaren (Galos i Uliasz-Bocheńczyk 2005, Giergiczny 2002, 

Małolepszy i Tkaczewska 2007). 

Popioły lotne wapienne (W) otrzymywane są w większości w trakcie spalania węgli 

brunatnych w paleniskach konwencjonalnych. W swoim składzie zawierają one duże ilości 

Al 2O3 i SiO2, kilka procent Fe2O3, a także znaczne ilości niezwiązanego CaO i MgO. 

Zawartość SO3 jest niewielka. Popioły wapienne mają znaczne bardziej złożony skład 

mineralny w porównaniu z popiołami lotnymi krzemianowymi. Krzemianowo-glinianowa 

faza szklista wzbogacona jest w wapń i magnez (skład chemiczny zbliżony do składu fazy 

szklistej w żużlu hutniczym), zaś podstawowymi składnikami krystalicznymi tych popiołów 

są: kwarc, anhydryt, wolne CaO, gelenit, anortyt. Dodatkowo zmienność składu chemicznego 

i fazowego popiołów wapiennych uzależniona jest od rozmiaru ziaren. Ziarna bardzo drobne  

i drobne są bogatsze w związki wapnia, natomiast w ziarnach grubszych (>40 µm) 

dominującym składnikiem krystalicznym jest kwarc (Galos i Uliasz-Bocheńczyk 2005, 

Małolepszy i Tkaczewska 2007, Pinko, Rakowski i Swierski 2001). 

Wprowadzenie w wielu zakładach energetycznych instalacji odsiarczania spalin 

przyczyniło się do powstania nowego rodzaju popiołów lotnych ze spalania węgli 

kamiennych i brunatnych w kotłach konwencjonalnych – a mianowicie konwencjonalnych 

popiołów lotnych z produktami odsiarczania spalin. Odsiarczanie spalin, niezależnie  

od metody, jaką jest prowadzone, pozostaje bez wpływu na jakość popiołów lotnych jedynie 

wtedy, gdy poddawane są mu odpylone gazy odlotowe. W pozostałych przypadkach, materiał 

wytrącony w urządzeniach odpylających stanowi mieszaninę, której głównymi składnikami 

są: popioły krzemionkowe bądź wapienne (w zależności od rodzaju spalanego węgla), 

produkty odsiarczania (głównie CaSO4 i CaSO3) oraz pozostałości sorbentu (najczęściej 

CaCO3, Ca(OH)2 lub CaO). Popioły lotne wychwytywane z produktami odsiarczania spalin 

mają bardziej zróżnicowane właściwości niż popioły konwencjonalne. Charakteryzuje je duża 

zawartość związków rozpuszczalnych w wodzie oraz duża aktywność chemiczna (Galos i 

Uliasz-Bocheńczyk 2005, Giergiczny 2006) 

Odmienne właściwości od konwencjonalnych popiołów lotnych mają popioły lotne 

fluidalne powstające w procesie fluidalnego spalania węgli kamiennych i brunatnych. 

Spalanie w złożu fluidalnym przebiega w dość niskiej temperaturze (850oC), w której  

nie powstają tlenki azotu, oraz w obecności sorbentu (wapień lub dolomit) wiążącego tlenki 

siarki, w związku, z czym powstające odpady mają unikatowe właściwości. Popioły  

te wyróżniają się odmiennymi właściwościami fizycznymi, a w szczególności: drobnym 

nieregularnym uziarnieniem (1 – 100 µm), odmiennym kształtem ziaren (nieregularne, 
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gąbczaste ziarna, brak ziaren kulistych) oraz znacznie większą całkowita powierzchnią 

właściwą. Cechami charakterystycznymi składu fazowego popiołów fluidalnych są: brak fazy 

szklistej, wysoka zawartość bezpostaciowej fazy amorficznej będącej pozostałością  

po dehydroksylacji minerałów ilastych (powoduje silnie zaznaczające się właściwości 

pucolanowe popiołów), brak mulitu, obecność takich minerałów jak: β-kwarc, anhydryt  

i tlenek wapnia. Z chemicznego punktu widzenia, popioły fluidalne zawierają znacznie 

większą ilość tlenku wapnia i siarczanów (efekt stosowania sorbentu wapniowego) oraz 

przeważnie mniejszą ilość krzemionki i tlenku glinu (efekt rozcieńczenia) w porównaniu  

do konwencjonalnych popiołów lotnych (Hycnar 2006, Pyssa 2005, Szponder i Trybalski 

2011) 

 Należy zwrócić również uwagę na wpływ współspalania biomasy na właściwości 

zarówno konwencjonalnych popiołów lotnych jak i fluidalnych popiołów lotnych. Popioły  

ze współspalania biomasy mają bardziej zróżnicowany skład chemiczny od składu 

chemicznego popiołów ze spalania węgla. Biomasa cechuje się niższą niż węgiel 

kalorycznością i wyższą wilgotnością. W trakcie jej współspalania z węglem występuje 

obniżenie temperatury spalania, a co za tym idzie zmniejszenie zawartości w popiołach 

lotnych fazy szklistej i zwiększenie zawartości niespalonego węgla.  Popioły z biomasy 

zawierają zdecydowanie mniejsze ilości SiO2 oraz Al2O3, a więcej CaO, K2O oraz P2O5.  

W związku z tym, współspalanie biomasy z węglem podwyższa zawartość tych tlenków  

w popiołach lotnych (Tkaczewska i Małolepszy 2008). Norma PN-EN 450-1+A1:2009 podaje 

rodzaje, a także ilość biomasy, które mogą być stosowane, aby produkt pochodzący  

ze współspalania tej biomasy i węgla mógł być traktowany na równi z popiołami ze spalania 

węgla (PN-EN 450-1+A1:2009).  

2.2.6. Wymagania dotyczące właściwości fizycznych, chemicznych i 

mineralogicznych stawiane popiołom lotnym przez wybrane 

normy 

Normy dotyczące popiołów lotnych i ich zastosowania w różnych dziedzinach 

przemysłu określają właściwości fizyczne, chemiczne i mineralogiczne jakie muszą spełniać 

popioły lotne, by można było je zastosować jako surowce wtórne. 

W tabeli 2-6 wymieniono najważniejsze właściwości fizyczne popiołów lotnych, 

których wartości są regulowane w normach. Wymieniono również normy zawierające 

metodykę badania właściwości fizycznych popiołów lotnych. 
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Tabela 2-6. Wymagania jakościowe i ilościowe dotyczące najistotniejszych właściwości fizycznych 
stawiane popiołom lotnym przez wybrane normy. 

Lp. 
Właściwość 

fizyczna 
Norma określająca 

wymagania 
Norma określająca sposób badania 

właściwości fizycznej 
1 2 3 4 

1 
Skład ziarnowy 

(miałkość) 

PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 451-2:1998 

PN-EN 14227-4:2005 
PN-EN 451-2:1998 dla popiołów V 
PN-EN 196-6:2010 dla popiołów W 

PN-S-96035:1997 PN-B-04481:1988 
PN-G-11010:1993 PN-G-11010:1993 rozdziały 5.3.1 i 5.3.2 
PN-G-11011:1998 PN-G-11010:1993 rozdział 5.3.2 

2 Gęstość 
PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 196-6:2010 

PN-G-11011:1998 PN-G-02320:1985 

3 Gęstość nasypowa 
PN-S-96035:1997 PN-S-96035:1997, rozdział 3.5.2 
PN-G-11010:1993 PN-G-11010:1993 rozdział 5.3.6 

4 Wilgotność PN-S-96035:1997 PN-B-04481:1988 

5 
Stałość objętości 
(rozszerzalność) 

PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 196-3+A1:2011 
PN-EN 197-1:2012 PN-EN 196-3+A1:2011 

PN-EN 14227-4:2005 PN-EN 196-3+A1:2011 
6 Początek wiązania PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 196-3+A1:2011 

7 Wodożądność PN-EN 450-1+A1:2009 
PN-EN 450-1+A1:2009 

załącznik B (tylko do klasy miałkości S) 
8 Ściśliwość PN-G-11010:1993 PN-G-11010:1993 rozdział 5.3.3 

9 
Wytrzymałość na 

ściskanie 
PN-EN 197-1:2012 PN-EN 196-1:2006 

10 
Aktywność 
pucolanowa 

PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 196-1:2006 

PN-EN 14227-4:2005 
PN-EN 14227-4:2005, rozdział 4.2.6 tylko 

dla popiołów V 

11 
Aktywność 

hydrauliczna 
PN-EN 14227-4:2005 

PN-EN 14227-4:2005, rozdział 4.3.5 tylko 
dla popiołów W 

12 
Wodo-

przepuszczalność 
PN-G-11010:1993 PN-G-11010:1993 rozdział 5.3.4 

13 Rozmywalność PN-G-11010:1993 PN-G-11010:1993 rozdział 5.3.5 
 

W tabeli 2-7 przedstawiono natomiast składniki chemiczne popiołów lotnych, których 

minimalne i maksymalne zawartości są wymagane przez normy. Wymieniono również normy 

zawierające metodykę badania właściwości chemicznych popiołów lotnych. 
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Tabela 2-7. Wymagania jakościowe i ilościowe dotyczące składu chemicznego stawiane popiołom 
lotnym przez wybrane normy. 

Lp. Właściwości 
chemiczne 

Norma określająca 
wymagania 

Norma określająca sposób badania 
właściwości fizycznej 

1 2 3 4 

1 

Strata prażenia 
(zawartość 

niespalonego 
węgla) 

PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 196-2:2006 
PN-EN 197-1:2012 PN-EN 196-2:2006 

PN-EN 14227-4:2005 PN-EN 196-2 tylko dla popiołów V 
PN-S-96035:1997 PN-EN 196-2:2006 
PN-B-19707:2003 PN-EN 196-2:2006 

2 Wolny CaO 

PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 451-1:2004 
PN-S-96035:1997 PN-S-96035:1997, rozdział 3.5.9 
PN-EN 197-1:2012 PN-EN 451-1:2004 

PN-EN 14227-4:2005 PN-EN 451-1:2004 tylko dla popiołów V 

3 Reaktywny CaO 

PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 196-2:2006 
PN-EN 197-1:2012 PN-EN 196-2:2006 

PN-EN 14227-4:2005 PN-EN 196-2:2006 tylko dla popiołów W 
PN-S-96035:1997 PN-EN 196-2:2006 
PN-B-19707:2003 PN-EN 196-2:2006 

4 Reaktywny SiO2 
PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 197-1:2012 

PN-EN 197-1:2012 PN-EN 197-1:2012 
PN-S-96035:1997 PN-EN 196-2:2006 

5 SO3 
PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 196-2:2006 
PN-EN 14227-4:2005 PN-EN 196-2 tylko dla popiołów V 

PN-S-96035:1997 PN-EN 196-2:2006 

6 
Suma SiO2, Al2O3  

i Fe2O3 
PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 196-2:2006 

7 Alakalia PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 196-2:2006 
8 MgO PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 196-2:2006 

9 
Rozpuszczalne 

fosforany 
PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 450-1+A1:2009, załącznik C 

10 H2O PN-EN 14227-4:2005 PN-EN 14227-4:2005, rozdziały 4.25 i 4.3.4 
11 Chlorki Cl- PN-EN 450-1+A1:2009 PN-EN 196-2:2006 

12 
Zanieczyszczenia 

obce 
PN-S-96035:1997 PN-S-96035:1997, rozdział 3.5.5 

13 
Wymywalność 
zanieczyszczeń 
chemicznych 

PN-G-11011:1998 PN-G-11011:1998, rozdział 4.2.5 

14 Promieniotwórczość 
PN-S-96035:1997 PN-S-96035:1997, rozdział 3.5.11 
PN-G-11010:1993 PN-G-11010:1993 rozdział 5.3.9 
PN-G-11011:1998 PN-Z-70073:1989 

15 Toksyczność PN-G-11010:1993 PN-G-11010:1993 rozdział 5.3.8 
16 Aktywność PN-S-96035:1997 PN-S-96035:1997, rozdział 3.5.6 

2.3. Kierunki zastosowania popiołów lotnych i normy 

regulujące ich wykorzystanie 

W Polsce stopień gospodarczego wykorzystania popiołów lotnych ze spalania węgli 

jest wysoki, co wynika w dużej mierze ze znaczącego poziomu ich użytkowania w przemyśle 

materiałów budowlanych (około 55 – 57%). Specyficzną i odmienną niż w innych krajach 
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cechą użytkowania popiołów w Polsce jest fakt, że znacznie ponad 30% otrzymywanych  

w elektrowniach popiołów służy jako składnik materiałów do wypełniania podziemnych 

wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku. 

Popioły lotne są wykorzystywane na szeroką skalę w przemyśle materiałów 

budowlanych. Odpady te użytkowane są przede wszystkim do produkcji cementów. 

Zasadniczą zaletą lotnych popiołów są ich właściwości pucolanowe, czyli zdolności  

do wiązania w połączeniu z wodą ze związkami wapniowymi. Przejawia je przede wszystkim 

amorficzna krzemionka SiO2 znajdująca się w szklistej części popiołu. Te cechy czynią  

ją wartościowym składnikiem cementów, równoważnym kruszywom mineralnym. Popioły 

stosowane są jako dodatki aktywne, mielone wspólnie z klinkierem portlandzkim i biorąc 

udział w reakcjach chemicznych zmieniają cechy użytkowe spoiwa prowadzą do powstania 

cementu pucolanowego. Popiół może stanowić od 5 do 14% całkowitej masy surowcowej. 

Wpływają one na zwiększenie masy cementu, poprawę jego mrozoodporności i odporności  

na działanie czynników agresywnych, zmniejszenie skurczu betonów. Wyróżnia się cztery 

typy cementów, w których stosowane są popioły lotne – cement portlandzki popiołowy  

(4 rodzaje), cement portlandzki wieloskładnikowy (2 rodzaje), cement pucolanowy  

(2 rodzaje) oraz cement wieloskładnikowy (2 rodzaje). Roczne zagospodarowanie popiołów 

lotnych w procesie produkcji cementów wynosi ok. 526,9 tys. Mg/r. (2008 r.) (Hycnar 2009, 

Kalotka 2007, Kasprzyk i Pietrykowski 2007). Wytyczne dotyczące zastosowania popiołów 

lotnych do produkcji cementów zawierają m.in. następujące normy: PN-EN 197-1:2012,  

PN-EN 14216:2005, PN-B-19707:2003 i PN-G-02320:1985. 

Popioły są wykorzystywane również jako surowiec do produkcji klinkieru cementu 

portlandzkiego. Popioły lotne ze spalania węgla kamiennego znajdują zastosowanie jako 

jeden z surowców podstawowych lub jako dodatek korygujący. Popioły (stosowane jako 

surowiec podstawowy) zastępują w zestawie surowcowym przede wszystkim surowiec 

„niski” (posiadający poniżej 67% CaO w przeliczeniu na substancję wyprażoną), będąc 

nośnikiem Al2O3, Fe2O3 i SiO2. Zastosowanie popiołów lotnych jako surowca niskiego 

pozwala obniżyć temperaturę spiekania niekiedy nawet o 200 – 300ºC, a tym samym 

zmniejszyć zużycie paliwa technologicznego nawet o 30%. Popioły lotne stosuje sie także 

jako dodatek korygujący. W zależności od zawartości poszczególnych tlenków we wsadzie, 

popioły lotne mogą być stosowane jako dodatek krzemonośny, dodatek żelazonośny lub 

glinonośny. W ostatnich latach zużycie popiołów lotnych do produkcji klinkieru cementu 

portlandzkiego wynosiło 205 – 345 tys. Mg/rok (2002 r.) (Brylicki, i inni 1992, Giergiczny 

2002). Produkcja klinkieru portlandzkiego zawierającego popioły lotne jest regulowana  

za pomocą m.in. normy PN-B-19707:2003. 
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Popioły lotne są materiałem od lat stosowanym do produkcji betonów w postaci 

mieszanek i elementów prefabrykowanych. Ponadto w ostatnim czasie następuje szybki 

rozwój produkcji wielu odmian betonów i zapraw, w tym kompozytów betonowych  

z zastosowaniem popiołów lotnych i mikrosfer. Możliwa jest też zamiana nawet do 30% 

cementu przez popiół w mieszance betonowej betonów wysokowartościowych. Zastosowanie 

popiołów lotnych do betonu powoduje obniżenie zapotrzebowania na wodę i poprawia 

urabialność mieszanki. Dodatki popiołowo-mikrosferowe okazały się istotnym czynnikiem 

biorącym udział w ochronie materiałowo-strukturalnej kompozytów betonowych przed 

korozją. W produkcji betonów komórkowych popioły spełniają rolę kruszywa i częściowo 

spoiwa. Uzyskuje się wyroby o dobrych właściwościach technicznych przy zmniejszonych 

kosztach produkcji. W produkcji betonów kruszynowych popioły spełniają rolę frakcji 

kruszyw i częściowo zamiennika cementu. Poprawiają urabialność i zmniejszają ciepło 

hydratacji betonów, zwiększają szczelność i odporność na działanie siarczanów. Szacuje się, 

że w Polsce wykorzystuje się rocznie do produkcji betonów zwykłych około 200 tys. Mg 

popiołów lotnych, natomiast do produkcji betonów komórkowych około 500 tys. Mg 

popiołów lotnych (2007 r.) (Giergiczny i Golda 2007, Giergiczny 2002, Glinicki i Zieliński 

2007, Kalotka 2007, Piasta i Piasta 1994). Zastosowanie popiołów lotnych w produkcji 

betonów reguluje norma PN-EN 450-1+A1:2009, a także normy pokrewne: PN-EN 450-

2:2006, PN-EN 206-1:2003, PN-B-19304:1997 i BN-87/6713-02. 

Popioły lotne mogą być także stosowane do produkcji kruszyw lekkich. Produkcja  

ta może być prowadzona z zastosowaniem metody bezwypałowej, gdzie kruszywo 

otrzymywane jest bezpośrednio z popiołów lub na drodze granulacji mieszaniny popiołów  

i spoiwa mineralnego. Przykładami takich sztucznych kruszyw są Megran (Poznań), Cegran 

(Łódź), Pregran (Skawina) i Epogran (Opole). Ponadto stosuje się metodę wypałową, w której 

materiał jest granulowany, a następnie spiekany. W tej technologii powstają takie kruszywa 

jak Popiołoporyt i Pollytag. Znanych jest kilka odmian każdej z metod, dostosowanych do 

popiołów lotnych z poszczególnych elektrowni. W Polsce produkuje się rocznie około  

130 – 140 tys. Mg kruszyw lekkich z popiołów lotnych, co pozwala zagospodarować około 

100 – 110 tys. Mg/rok popiołów (2009 r.) (Hycnar 2009, Galos i Uliasz-Bocheńczyk 2005, 

Drochytka i Vacenovska 2007). Uwarunkowania wykorzystania popiołów lotnych w 

produkcji kruszyw regulują w szczególności normy: PN-EN 13043:2004, PN-EN 

13242+A1:2010, PN-B-01101:1978 i PN-EN 13139:2003.  

Popioły wykorzystywane są również do produkcji ceramiki budowlanej (cegły pełne, 

kratówki, dziurawki oraz pustaki szczelinowe), ceramiki wypalanej, wyrobów klinkierowych, 

ceramiki kanalizacyjnej oraz ceramiki sanitarnej. Materiały te produkowane mogą być  
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z surowców zawierających w swoim składzie (oprócz gliny) duże ilości popiołów (nawet  

do 80%). Popioły lotne w przemyśle ceramiki budowlanej mogą być wykorzystywane jako 

dodatek schudzający lub surowiec podstawowy. W pierwszym przypadku dodatek popiołu  

w ilości około 20% powoduje zmianę właściwości reologicznych wsadu, zmniejszenie jego 

plastyczności i wrażliwości na suszenie (schudzenie). Stosowanie popiołów jako surowca 

podstawowego prowadzone jest w tzw. technologii popiołowej produkcji ceramiki 

budowlanej, gdzie stanowią one 60 – 80% masy ceglarskiej, zastępując naturalny surowiec 

ilasty. Obecnie użytkowanie popiołów lotnych w ceramice mieści się w przedziale  

200 – 250 tys. Mg/rok, jednak przemysł ten użytkuje niemal wyłącznie popioły lotne  

ze spalania węgla kamiennego (Kasprzyk i Pietrykowski 2007, Małolepszy i Wons 2007, 

Pieńkowski 1999). Zastosowanie popiołów lotnych w produkcji ceramiki reguluje przede 

wszystkim norma PN-B-12016:1970. 

Popioły lotne znalazły również zastosowanie w górnictwie podziemnym, jako składnik 

materiałów do wypełniania podziemnych wyrobisk górniczych w kopalniach węgla 

kamiennego. W chwili obecnej odpady te są użytkowane w większości kopalń węgla 

kamiennego na Górnym Śląsku, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ilości piasku 

kwarcowego używanego do celów podsadzkowych. Wśród najważniejszych zastosowań 

popiołów lotnych w górnictwie podziemnym należy wymienić m.in.: likwidację i wypełnianie 

starych zrobów, zrobów czynnych ścian i zbędnych wyrobisk korytarzowych; wykonywanie 

tam przeciwwybuchowych i hamowanie wybuchów; likwidację zagrożenia pożarowego; 

wydzielanie pól metanowych celem odzysku metanu; przeciwdziałanie ucieczkom powietrza 

przez zroby itp.; „ekranowanie” obiektów zagrożonych pożarem, jak hałdy węgla.  

W ostatnich latach zużycie popiołów lotnych w górnictwie wynosiło ok. 1200 tys. Mg/rok 

(2008 r.)  (Mazurkiewicz i Piotrowski 1995, Kasprzyk i Pietrykowski 2007, Zając i Madaj 

2010, Szponder i Trybalski 2011).  

Najczęściej w górnictwie podziemnym stosowane są popioły lotne w formie zawiesin 

popiołowo-wodnych charakteryzujących się m.in. gęstością objętościową zawartą  

w przedziale od 1,20 do 1,86 Mg/m3, stosunkiem masowym wody do popiołów lotnych  

(tzw. konsystencja masowa) w przedziale od 1:1 do 1:4, lepkością rzędu 0,006 – 0,125 Pa·s, 

rozlewnością w przedziale od 8 do 35 cm, czasem początku wiązania od 1,5 do 280 godzin,  

a końca wiązania od 3 do 430 godzin, wytrzymałością na ściskanie po zestaleniu do 3 MPa 

(Mazurkiewicz i Piotrowski 1995). Wytyczne dotyczące zastosowania popiołów lotnych  

w górnictwie, a w szczególności w produkcji podsadzek zawierają następujące normy:  

PN-G-11010:1993 i PN-G-11011:1998. 
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Popioły lotne stosuje się również w drogownictwie. Popioły krzemianowo-glinowe  

z kotłów fluidalnych znalazły zastosowanie do wytwarzania zestalonych zaczynów 

popiołowych w technologii utwardzania (stabilizacji) gruntów, zwałowisk i nasypów. Popioły 

te dzięki znacznej zawartości wapna, znakomicie nadają się do produkcji spoiw drogowych, 

pozwalających na stabilizację gruntów i obniżenie kosztu spoiwa przy uzyskiwaniu takich 

samych parametrów stabilizacji, jakie są uzyskiwane przy zastosowaniu czystego wapna  

lub cementu.  Z kolei popioły należące do grupy popiołów krzemianowych charakteryzujące 

się małą zawartością CaO (0,5 – 4,7%) i SO3 (0,3 – 2,9%) są stosowne jako zamiennik 

cementu przy stabilizacji podbudowy dróg o małym natężeniu ruchu. Podobnie do budowy 

korpusu wałów przeciwpowodziowych stosuje się mieszankę popiołu z niewielką ilością 

cementu, która poprawia właściwości wytrzymałościowe, a ponadto zastosowana w korpusie 

wału powoduje wystąpienia agregatów, tj. dużych zbrylonych kawałków, które usztywniają 

konstrukcję i nadają jej bardzo dobrą stateczność. W 2008 roku w drogownictwie 

zagospodarowano ok. 273,6 Mg popiołów lotnych (Hycnar 2009, Kasprzyk i Pietrykowski 

2007). Możliwości wykorzystania popiołów lotnych w drogownictwie określono w normie 

PN-S-96035:1997. Dodatkowe wymagania stawiane popiołom lotnym stosowanym  

do budowy dróg określają normy: PN-EN 13043:2004, PN-S-06102:1997, PN-S-06103:1997, 

PN-S-02205:1998, PN-S-96011:1998, PN-S-96012, PN-EN 14227-1:2007, PN-EN 14227-

3:2007, PN-EN 14227-4:2005 i PN-EN 14227-14:2006. 

W przemyśle tworzyw sztucznych popioły lotne są stosowane jako napełniacze  

(do 25% wag.), dzięki czemu znacznie obniżają koszty produkcji, a ponadto poprawiają 

właściwości mechaniczne, zmniejszają palność lub powodują zmianę gęstości tworzywa. 

Proces napełniania popiołami tworzyw (polimerów) prowadzony jest w taki sposób,  

że zachowują one w znacznym stopniu charakterystyczne cechy wyjściowego tworzywa lub 

je poprawiają i w założonym zakresie mogą spełniać powierzone mu funkcje. Jedynym 

ograniczeniem stosowania popiołów jest ich barwa, gdyż nie pozwalają one na osiągnięcie 

odpowiedniego stopnia białości produktów (Hycnar 2009, Kasprzyk i Pietrykowski 2007). 

Popioły lotne są wykorzystywane także w rolnictwie i ogrodnictwie. W tej gałęzi 

gospodarki utylizuje się przede wszystkim popioły lotne z węgla brunatnego. Popioły lotne są 

stosowane bezpośrednio jako nawóz wapniowo-magnezowy do nawożenia gleb. Popioły  

z węgla brunatnego mogą odznaczać się nieco mniejszymi właściwościami alkalizującymi niż 

podstawowe nawozy wapniowe, lecz w swoim składzie zawierają inne niezbędne do życia 

roślin składniki, zwłaszcza magnez, co ma duże znaczenie, gdyż większość powierzchni 

uprawnych w Polsce nie tylko wykazuje nadmierne zakwaszenie, ale również są one ubogie  

w magnez. Nawożenie gleb popiołem lotnym z węgla brunatnego poprawia ich właściwości 
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fizyczne, zwiększając pojemność kompleksu sorpcyjnego, chłonność w stosunku do wody, 

zmniejsza gęstość oraz alkalizuje gleby kwaśne (Kalotka 2007, Kasprzyk i Pietrykowski 

2007, Szponder i Trybalski 2011). 
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3. Cel, teza i zakres pracy 

Przedstawiona w poprzednim rozdziale charakterystyka popiołów lotnych pozwala 

stwierdzić, że istnieje bardzo duża różnorodność odpadów powstających w procesach 

termicznych, w zawodowych zakładach energetycznych. Na szczególną uwagę zasługują 

odpady ogólnie określane mianem popiołów lotnych. Do tej grupy należą konwencjonalne 

popioły lotne, konwencjonalne popioły lotne z produktami odsiarczania oraz fluidalne popioły 

lotne. Dodatkowo każdy z wymienionych typów popiołów może powstawać na skutek 

spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, bądź współspalania z nimi biomasy.  

Ze względu na różnice w sposobie powstawania oraz pochodzeniu paliwa, z którego 

powstają, odpady te znacznie różnią się właściwościami fizycznymi oraz składem 

chemicznym i fazowym. Ma to znaczący wpływ na możliwości ich utylizowania  

i gospodarczego wykorzystania jako surowców wtórnych, gdyż stosowanie popiołów lotnych 

w różnych gałęziach przemysłu jest ściśle uzależnione od ich właściwości. Większość 

wykorzystywanych obecnie technologii, w których stosuje się popioły lotne jest nastawiona 

na utylizowanie konwencjonalnych popiołów lotnych. Wykorzystywanie innych typów 

popiołów lotnych w sposób analogiczny do wykorzystania konwencjonalnych popiołów 

lotnych nie jest możliwe, bez przeprowadzenia dogłębnych badań ich właściwości. 

W związku z tym istotne wydaje się znalezienie metody badawczej, która pozwoliłaby 

na określenie jak najwięcej właściwości charakteryzujących dany typ popiołów lotnych,  

a także umożliwiła zaklasyfikowanie badanego popiołu do określonego typu.  

W niniejszej pracy podjęto próbę stworzenia takiej kompleksowej procedury badania 

popiołów lotnych. Przyjęto, że do badania wybranych właściwości popiołów lotnych można 

posłużyć się komputerową analizą obrazów pochodzących ze skaningowego mikroskopu 

elektronowego, a klasyfikację popiołów lotnych do określonych ich typów można 

przeprowadzić wykorzystując programy i algorytmy komputerowe takie jak m.in. sieci 

neuronowe. 

 Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia można sformułować następującą tezę 

pracy: „na drodze analizy obrazu zdjęć SEM możliwe jest określenie właściwości różnych 

typów popiołów lotnych, właściwości te mogą być podstawą klasyfikacji popiołów na typy 

przez odpowiednio dobrane i zaprojektowane modele sieci neuronowych”. 

Ponadto założono, że wykorzystując nowoczesne metody badawcze, takie jak analiza 

obrazu można określić wybrane właściwości surowców i odpadów mineralnych, w tym 

popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgli kamiennych i brunatnych w elektrowniach 

i elektrociepłowniach. Możliwe jest także stworzenie kompleksowych procedur badania 
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popiołów lotnych w skali laboratoryjnej oraz podstaw do zastosowania tych procedur w skali 

półprzemysłowej i przemysłowej, do bieżącego badania właściwości zmieniających się w 

poszczególnych typach popiołów lotnych. Równocześnie założono, że prowadzone badania 

mogą zostać wykorzystane do bieżącej oceny właściwości popiołów lotnych oraz znalezienia 

najbardziej opłacalnych sposobów utylizacji odpadów. 

Celem realizowanej pracy było więc określenie metodyki badania popiołów lotnych  

wykorzystującej nowoczesne metody i urządzenia pomiarowe, w tym przede wszystkim 

analizę obrazu. Zadaniem autora było: określenie metodyki badań wykorzystującej analizę 

obrazu zdjęć SEM do badania popiołów lotnych, szersze poznanie właściwości popiołów 

lotnych, oraz zaproponowanie metod pełniejszego i skuteczniejszego ich wykorzystania. 

Przeprowadzone badania i analizy pozwolą na udowodnienie zasadniczej tezy pracy. 

Praca składa się z 10 rozdziałów: części teoretycznej obejmującej rozdziały 1 – 4 i 

części doświadczalnej, która obejmowała rozdziały 5 – 9. 

Rozdział 1 zawiera wstęp do niniejszej pracy. 

W rozdziale 2 przedstawiono obecny stan wiedzy na temat popiołów lotnych. 

Omówiono między innymi źródła powstawania tych odpadów oraz kierunki ich utylizacji,  

a także zaprezentowano krótką charakterystykę popiołów lotnych w oparciu o obowiązujące 

akty prawne i normy. 

W bieżącym rozdziale zawarto tezę, cel i zakres pracy. 

W rozdziale 4 opisano nowoczesne metody badań, które można zastosować  

do badania właściwości popiołów lotnych. Omówiono także zastosowanie mikroskopii 

elektronowej i analizy obrazów w badaniu właściwości surowców i odpadów. 

W rozdziale 5 opisano poszczególne etapy badań laboratoryjnych: przygotowanie 

próbek, analizy próbek przy użyciu różnorodnych urządzeń badawczych, a także wyniki 

pomiarów. Pozwoliło to na dokładne scharakteryzowanie właściwości analizowanych próbek. 

W rozdziale 6 omówiono analizy próbek popiołów lotnych wykonane za pomocą 

elektronowego mikroskopu skaningowego, przedstawiono metodykę badań, a także określono 

podstawowe właściwości popiołów wynikające z analizy SEM. Zdjęcia z mikroskopu 

skaningowego były źródłem obrazów do dalszej analizy. 

W rozdziale 7 przedstawiono algorytm postępowania w procesie analizy obrazu zdjęć 

próbek badanych materiałów uzyskanych z mikroskopu skaningowego, opisano wykorzystane 

do tej analizy procedury, zaprezentowano także wyniki tych analiz.   

W rozdziale 8 zaprezentowano kompleksowe procedury badania popiołów lotnych  

z wykorzystaniem analizy obrazów i sieci neuronowych, omówiono wyniki modelowania 

zagadnień klasyfikacji popiołów lotnych na typy, opisano procedury projektowania  
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i weryfikacji modeli sieci neuronowych skutecznie identyfikujących analizowane ziarna 

popiołów lotnych.  

W rozdziale 9 przedstawiono propozycje pełniejszego i skuteczniejszego 

wykorzystania popiołów lotnych z wykorzystaniem zaprojektowanych klasyfikujących sieci 

neuronowych.  

W rozdziale 10 przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, analiz 

i obliczeń.  

Praca zawiera także załączniki: 

Załącznik I. Algorytm postępowania w analizie obrazów SEM popiołów lotnych na 

przykładzie próbki PL-K-1 w klasie ziarnowej 0÷40 µm. 

Załącznik II. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu. 

Załącznik III. Statystyki opisowe zmiennych wejściowych wykorzystywanych przez modele 

klasyfikacyjne. 

Załącznik IV. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla różnych układów i typów 

popiołów lotnych.  
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4. Metody badawcze 

4.1. Badania właściwości popiołów lotnych 

W bieżącym podrozdziale zdefiniowano i omówiono różnorodne metody badawcze, 

które mogą być stosowane do pomiaru właściwości fizycznych, chemicznych  

i mineralogicznych surowców i odpadów mineralnych, a w szczególności popiołów lotnych. 

Dokładne scharakteryzowanie różnorodnych metod badawczych miało na celu umożliwienie 

autorowi tej pracy wybranie metod pomiaru właściwości popiołów lotnych i stworzenia 

optymalnej metodyki badań tych odpadów. 

4.1.1. Oznaczanie gęstości, gęstości nasypowej i stopnia porowatości 

Gęstość (gęstość rzeczywista) próbki to stosunek masy materiału Q do objętości 

„absolutnej” (bez porów) tego materiału Vs: 

 �� 	 
��   (4-1), 

gdzie: ρs  – gęstość, � �
���, 

Q – masa próbki, [kg], 

Vs – objętość „absolutna” próbki, [m3]. 

Objętość Vs odnosi się wyłącznie do obszaru przestrzennego zajętego przez fazę stałą 

(substancje badanego materiału). Nie obejmuje ona przestrzeni między ziarnami materiału, 

porów i pustek wewnątrz ziaren (Sztaba 1993). Wartość ρs jest uzależniona od składu 

chemicznego i mineralnego badanego materiału. Natomiast dokładność jej pomiaru zależy od 

jednorodności badanej próbki, a także od warunków, w których przeprowadzany jest pomiar 

(szczególnie zależy od temperatury otoczenia, wartość ρs zmniejsza się w miarę wzrostu 

temperatury otoczenia) (Gawlicki, i inni 2008). 

Większość metod oznaczania gęstości ρs polega na ważeniu wysuszonej próbki  

i określaniu jej objętości, na podstawie pomiaru objętości wypartej przez próbkę cieczy lub 

gazu o znanej gęstości (metody wypornościowe). Wykorzystywane w pomiarach gazy  

i ciecze nie mogą reagować z badaną substancją, natomiast powinny doskonale zwilżać 

powierzchnie próbek i cechować się niskim napięciem powierzchniowym. Banieczki 

powietrza przyczepione do powierzchni próbki są usuwane na skutek wytrząsania, 

ultradźwięków, przez zastosowanie próżni lub gotowanie (Gawlicki, i inni 2008).  

Wśród metod badawczych wyróżniamy metody wolumenometryczne (cieczowe i 

gazowe), ważenia hydrostatycznego oraz piknometryczne (cieczowe i gazowe). W każdej z 
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tych metod pomiar masy wykonywany jest za pomocą wagi analitycznej, natomiast różnią się 

one sposobem pomiaru objętości próbki. W wolumenometrii objętość określana jest na 

podstawie ilości cieczy, która została wyparta na skutek wsypania sproszkowanej próbki do 

naczynia pomiarowego z cieczą. W metodzie ważenia hydrostatycznego objętość wyznacza 

się na podstawie wielkości wyporu cieczy, oznaczając różnicę mas próbki w powietrzu i 

cieczy o znanej gęstości. W piknometrii cieczowej objętość jest określana na podstawie 

różnicy mas cieczy, wypełniającej piknometr przed i po wsypaniu próbki. Natomiast 

piknometria gazowa polega na określeniu objętości ciała stałego poprzez pomiar objętości 

gazu, wypartego przez badaną próbkę z uprzednio skalibrowanego naczynia pomiarowego. 

Jako medium stosuje się substancje, które mają właściwości zbliżone do właściwości gazu 

doskonałego w warunkach panujących w trakcie pomiaru, nie reagują z badanym materiałem i 

nie ulegają adsorpcji (np. hel). Przyrządem najczęściej wykorzystywanym w tego rodzaju 

badaniach jest piknometr gazowy. Odrębną grupę metod pomiarowych stanowią metody 

cieczy ciężkich polegające na dobraniu cieczy ciężkiej o takiej gęstości, jaką ma badany 

materiał, co oznacza że zanurzone w tej cieczy ciało znajduje się z nią w równowadze 

hydrostatycznej. Następnie gęstość tej cieczy oznacza się: metodą piknometryczną, ważeniem 

hydrostatycznym, wskaźnikiem Goldschmidta lub metodą refraktometryczną. Istnieją dwie 

zasadnicze odmiany tej metody pomiarowej, a mianowicie metoda suspensyjna (zanurzenie 

ziaren materiału w cieczy ciężkiej i jej rozrzedzanie lub zagęszczanie do momentu osiągnięcia 

równowagi hydrostatycznej) oraz metoda kolumn gradientowych (ziarna zanurzane są w 

kolumnie, wypełnionej cieczą ciężką o zmieniającej się liniowo gęstości). W ostatnich latach 

do pomiaru gęstości coraz częściej wykorzystuje się również metody rentgenowskie 

(Bolewski i Żabiński 1979, Thipse, Schoenitz i Dreizin 2002). 

Gęstość nasypowa próbki �� jest właściwością materiałów sypkich i stanowi stosunek 

masy suchej próbki materiału Q do objętości tego materiału wraz z porami (w stanie 

naturalnym): 

 �� 	 

��    (4-2), 

gdzie: ρn – gęstość nasypowa, � �
���,  

Q – masa próbki, [kg], 

 Vn – objętość nasypowa próbki, [m3]. 

Objętość Vn zawiera przestrzeń pomiędzy cząsteczkami, przestrzeń wewnątrz porów 

ciała stałego, a także objętość samego ciała stałego. Wartość �� zależy od gęstości próbki 
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(maleje ze zmniejszaniem się gęstość) i rozdrobnienia materiału (zmniejsza się wraz ze 

zmniejszaniem się wielkości ziaren) (Gawlicki, i inni 2008, Sztaba 1993). 

Pomiar gęstości nasypowej polega na wyznaczeniu: masy próbki Q, która jest równa 

różnicy masy naczynia pomiarowego o znanej objętości wypełnionego świeżo usypanym 

materiałem i naczynia pustego; oraz wyznaczeniu objętości Vn, którą zajmuje próbka  

w naczyniu pomiarowym (Vassilev, i inni 2005). 

Stopień porowatości B próbki określa, jaką część całkowitej objętości materiału 

stanowi objętość porów: 

 � 	 �����
�� · 100   (4-3), 

gdzie: B – porowatość, �%�. 
Tak definiowany stopień porowatości wyznacza się poprzez pomiar gęstości  

oraz gęstości nasypowej materiału. Jest to metoda powszechnie stosowana, szczególnie  

w przemyśle, gdyż jest stosunkowo tania, nie wymaga specjalistycznej aparatury, natomiast 

daje podstawowe informacje o porowatości całkowitej badanego materiału. Pozwala ona na 

wyznaczenie całkowitego objętościowego udziału porów w próbce. Wadą tej metody jest brak 

informacji na temat kształtu i wielkości porów (Mishra i Das 2010, Gawlicki, i inni 2008, 

Sztaba 1993). 

4.1.2. Oznaczanie powierzchni właściwej 

Powierzchnia właściwa S jest to powierzchnia zewnętrzna cząstek (bez uwzględnienia 

powierzchni porów) w odniesieniu do masy 1 g bądź 1 kg materiału ziarnistego. Według 

Dieriagina powierzchnia ta, jest powierzchnią kinetyczną, w odróżnieniu od statycznej, którą 

definiuje się jako powierzchnię cząstek wraz z powierzchnią porów otwartych i półotwartych. 

Powierzchnia właściwa (kinetyczna) jest miarą dyspersji cząstek, w przeciwieństwie do 

statycznej, która jest miara porowatości.  

Powierzchnię właściwą oznacza się poprzez pomiar wartości fizycznych bądź 

fizykochemicznych zależnych od stopnia jej rozwinięcia. Istnieje wiele metod badania 

powierzchni właściwej. Wśród nich dominują metody związane z oznaczaniem wielkości 

ziaren, polegające na wyliczeniu powierzchni ziaren na podstawie znanej średnicy  

i przyjętego kształtu. Wśród nich wymienić można bezpośredni pomiar wymiarów ziaren pod 

mikroskopem, pomiar dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego pod małymi kątami,  

czy też obliczanie powierzchni na podstawie wyników analizy sedymentacyjnej próbki. 

Istnieją także metody badawcze nieuwzględniające wielkości ziaren. Najważniejsze z nich  
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to pomiar szybkości przepływu gazu lub cieczy przez warstwę sprasowanej próbki, pomiar 

adsorpcji gazów lub par przez próbkę oraz pomiar ciepła zwilżania.  

Wartości powierzchni właściwej danego materiału, określone za pomocą różnych 

metod znacznie różnią się od siebie. Spowodowane jest to konstrukcją urządzeń 

pomiarowych, która oparta jest na różnorodnych założeniach teoretycznych. Dlatego też 

otrzymane w badaniach wartości są wielkościami względnymi i w dużej mierze zależą od 

zastosowanej metody badawczej.  

W tym podrozdziale dokładniej zostanie omówiona metoda pomiarowa wykorzystana 

w przeprowadzonych przez autora pracy badaniach, a mianowicie określanie powierzchni 

właściwej poprzez pomiar szybkości przepływu gazu lub cieczy przez warstwę sprasowanej 

próbki. 

Określanie powierzchni właściwej oparte na pomiarze przepływu gazu przez warstwę 

sprasowanego preparatu (metoda przepuszczalności) bazuje na właściwościach przepływu 

laminarnego (lepkiego) typu Poiseuille’a przez porowatą warstwę. Taki przepływ występuje 

tylko w przypadku istnienia w materiale porów o dużych rozmiarach w porównaniu  

z wielkością średniej drogi swobodnej cząsteczki gazu. Gdy wymienione warunki nie są 

spełnione przepływ nazywamy przepływem typu Knudsena. Badaną próbkę w postaci pyłu 

wsypuje się do zamkniętej od dołu za pomocą bibuły filtracyjnej rury. W powstałej warstwie 

między cząstkami znajdują się wolne przestrzenie w postaci krętej sieci kapilar, którymi pod 

wpływem różnicy ciśnień przepływa gaz. Podczas takiego przepływu gazu mogą zachodzić 

zasadniczo trzy procesy, takie jak: adsorpcja, dyfuzja, czy też przepływ gazu przez kapilary. 

Może jednak wystąpić sytuacja, w której nie następuje dyfuzja, a jedynie przepływ przez 

kapilary. Taki przypadek określa się mianem przepływu lepkościowego, który charakteryzuje 

się za pomocą jego szybkości. Jest ona uzależniona od wielu czynników, wśród których 

należy wymienić przede wszystkim różnicę ciśnień wywołującą przepływ, lepkość 

przepływającego ośrodka, czy też czynniki związane z geometryczną formą kapilar (pustych 

miejsc w warstwie) i wyraża się ją za pomocą wzoru: 

 �� 	 ��·∆!·"
#$·%·&'    (4-4), 

gdzie:  Ue – szybkość przepływu lepkościowego, �(�
) �, 

m – średni promień hydrauliczny, [cm], 

ko – stała zależna od kształtu przekroju poprzecznego kapilar i od rozkładu 

wielkości tego przekroju, [-],  

dla kapilar o przekroju kołowym ko = 2, dla pozostałych ko = 2 – 25,  



Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 47  

Le – długość kapilary, [cm], 

∆P – różnica ciśnień, � � (���, 
η – lepkość płynu,  � �(�·)�, 
g – przyspieszenie ziemskie, g = 981, �(�)� �. 

Średni promień hydrauliczny m definiuje się jako stosunek powierzchni przekroju 

prostopadłego do kierunku przepływu do obwodu tego przekroju. W przypadku, gdy kapilary 

mają taki sam przekrój wzdłuż całej długości i są ułożone równolegle średni promień 

hydrauliczny można zdefiniować jako stosunek objętości tych kapilar do ich powierzchni 

bocznej. Objętość kapilar dla jednostki objętości warstwy jest równa jej porowatości: 

 * 	 +$+    (4-5), 

gdzie: e – porowatość warstwy, [-], 

v0 – objętość pustych miejsc w warstwie, [cm3], 

v – objętość warstwy, [cm3]. 

Natomiast powierzchnia boczna kapilar to całkowita zewnętrzna powierzchnia ziaren 

tworzących tę warstwę. W przypadku, gdy dotyczy ona ziaren o masie 1 g nazywana jest 

powierzchnia właściwą S i może być wyrażona za pomocą wzoru: 

 , 	 -. / .01 · ρ · 2   (4-6), 

gdzie:  A – całkowita powierzchnia boczna kapilar, [cm2], 

ρ –gęstość próbki, � �(���, 
S – powierzchnia właściwa, �(��� �. 

Średni promień hydrauliczny m można wyrazić zatem za pomocą wzoru: 

 3 	 4$5 	 �·6-+�+$1·7·8 	 �9:�;$; <·7·8 	 �-:��1·7·8   
(4-7), 

a wstawiając je do wzoru na szybkość, otrzymuje się równanie określane mianem prawa 

Kozeny – Carmana: 

 = 	 ��·>!·"-:��1�·7�·?·%·&·8�   (4-8), 

gdzie:  L – grubość warstwy próbki, [cm], 

K – stała dla określonego zespołu kapilar, doświadczalnie wyznaczona przez 

Carmana, K=5, [-]: 
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 @ 	 A0 9&'
& <B    (4-9), 

Bazując na tym równaniu, można wyznaczyć powierzchnię właściwą S: 

 2 	
C

D·'�
-:��1·7 · E :

%·& · E>!
F    (4-10), 

a przyjmując, że K = 5 i g = 981 
(�
)� , otrzymujemy uproszczony wzór: 

 2 	 :G·√��
-:��1·7 · E :

%·& · E>!
F    (4-11). 

Wyrażenie to, jest prawdziwe jedynie w przypadku, gdy: przepływ zachodzi przez wszystkie 

pory, wszystkie przekroje porowatej warstwy, które są prostopadłe do kierunku przepływu 

gazu, charakteryzują się identyczną powierzchnią porów, wielkości porów są porównywalne, 

nie ma dużej porowatości, a dyfuzja i adsorpcja nie są brane pod uwagę (Rymon-Lipiński i 

Zborowski 1978). 

Obecnie najczęściej stosowanym aparatem pomiarowym, wykorzystującym równanie 

Kozeny – Carmana, jest powierzchniomierz Blaine’a. Pomiar wykonuje się zgodnie z normą 

(PN-EN 196-6:2011). Pomiar powierzchni właściwej prowadzi się poprzez wyznaczenie 

czasu opadania cieczy manometrycznej pomiędzy dwoma kreskami, zaznaczonymi na 

ramieniu manometru. Wykonuje się go dla próbki wzorcowej, której powierzchnia właściwa 

jest znana, oraz próbki badanej, której powierzchnię właściwą się określa. Wyniki otrzymane 

tą metodą mają charakter względny, zależą od użytego w doświadczeniu wzorca i mogą być 

wykorzystywane jedynie do porównywania wartości powierzchni właściwej otrzymanych  

w tych samych warunkach (Rymon-Lipiński i Zborowski 1978, Gawlicki, i inni 2008). 

4.1.3. Analiza ziarnowa (granulometryczna) 

Ciała stałe, w tym surowce i odpady mineralne występują w postaci ziaren z reguły  

o zróżnicowanych wielkościach i kształtach. Zespół wielkości ziaren materiału określa się 

mianem składu ziarnowego tego materiału, a zespół danych zawierających informacje o ich 

wartościach liczbowych nosi nazwę charakterystyki ziarnowej (granulometrycznej) materiału. 

Aby określić charakterystykę ziarnową badany materiał poddaje się analizie ziarnowej 

(granulometrycznej) przeprowadzanej przy użyciu szeregu różnorodnych metod (Sztaba, 

Foszcz, i inni 2003).  

Wyznaczane w analizie ziarnowej wielkości ziaren mineralnych d są miarą określonej 

wielkości liniowej związanej z geometrycznym obrazem ziaren i charakteryzują ich 

rozciągłość przestrzenną. Dotychczas brak jest jednoznacznej i jednolitej definicji tej cechy. 



Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 49  

Istnieje wiele definicji, które są na ogół związane z konkretnymi metodami analizy ziarnowej. 

W większości przypadków nie określa się rzeczywistych wymiarów ziaren, a jedynie umowne 

wartości zastępcze, które wyznacza się w zależności od zachowania ziaren w danych 

warunkach. Ziarna zastępcze na ogół maja kształt kulisty, a wyznaczanymi wielkościami są 

średnice zastępcze dz. W wyniku tego zastosowanie różnorodnych technik analizy 

granulometrycznej prowadzi do otrzymania rozmaitych, trudnych do porównania wielkości 

charakteryzujących rzeczywiste wymiary ziaren. Wielkości te porównywać można jedynie  

w wypadku zastosowania odpowiednich przeliczeń (Sztaba 2006, Peszko i Szymańska-Czaja 

2002, Sztaba 1993, Peszko 2001).  

W badaniach charakterystyki ziarnowej zbiór ziaren porządkuje się według wielkości 

ziaren. Na ogół przyjmuje się umownie, że zbiór wszystkich możliwych wartości wielkości 

ziaren ma cechy zbioru o ciągłej wartości argumentu, co pozwala na stosowanie do obróbki 

charakterystyk liczbowych tego zbioru metod stosowanych do funkcji zmiennej ciągłej. Zbiór 

wielkości ziaren jest ograniczony z lewej strony przez wielkość ziarna najmniejszego dmin, 

przy czym umownie przyjmuje się ją za równą zero. Z prawej strony zbiór ten jest 

ograniczony przez wielkość ziarna największego dmax. W związku z tym wyrażone liczbowo 

wielkości wszystkich ziaren badanego materiału należą do przedziału (0, dmax). Równocześnie 

wielkość ziarna należącego do danego zbioru może mieć dowolną wartość należącą do 

określonego powyżej przedziału, przy czym taką samą wartość może mieć dowolna liczba 

ziaren zbioru. Dodatkowo można zdefiniować klasę ziarnową d1-d2, która jest podzbiorem 

zawierającym wszystkie ziarna danego zbioru o wielkościach należących do dowolnie 

wybranego podprzedziału (d1, d2] przedziału określonego powyżej, gdzie d1 jest dolną, a d2 

górną granicą klasy ziarnowej. Oznaczanie składu ziarnowego polega na wyznaczeniu 

częstości występowania wybranych klas ziarnowych, ponieważ wszystkich możliwych 

wielkości ziaren jest nieskończenie dużo. Należy jednak tak dobrać przedziały klasowe by 

dzieliły one całkowity zakres uziarnienia równomiernie (Peszko 2001, Tumidajski, i inni 

2004, Sztaba, Foszcz, i inni 2003, Sztaba 1993). 

Zawartości poszczególnych klas ziarnowych są podstawą obliczania wartości 

liczbowych funkcji charakterystyki ziarnowej. Funkcje te określają zależność między 

częstością występowania jednostek masy ziaren o konkretnych wielkościach, a wartościami 

tych wielkości. W większości wypadków wprowadza się uproszczenie polegające na 

określaniu masy ziaren należących do pojedynczych klas ziarnowych, na jakie dzieli się 

materiał, zamiast określania masy konkretnej wielkości ziaren. Zawartości masowe (wychody 

masowe) poszczególnych klas ziarnowych można wyliczyć z wzoru: 
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 IJ 	 KL

     (4-12), 

gdzie:  qj  – masa ziaren j – tej klasy, [g] 

Q  – masa całego zbioru ziaren, [g] – M 	 ∑ OJ�:  , 

j = 1, 2, …, n, n – liczba wszystkich klas ziarnowych. 

Funkcje charakterystyki ziarnowej dzielą się na: funkcje częstości i funkcje całkowe składu 

ziarnowego. Funkcję częstości f(d) można opisać wzorem: 

 P-Q#1 	 RS3TU0 7V-WV�T,WVYT1
BT   (4-13), 

gdzie:  dk  – kolejna wartość wielkości ziaren, 

γk  – zawartość klasy obejmującej k – tą wielkość ziarna, 

ε – elementarny przyrost wartości d. 

Wyznaczanie tej funkcji, a także wykreślanie krzywej f(d) wykonuje się obliczając wartość 

średnią tej funkcji fśr(d1,d2) dla każdej klasy ziarnowej osobno: 

 Pś[\QJ�:, QJ] 	 7L
WL�WL^_  (4-14), 

Następnie na podstawie wartości dj i fśr rysuje się wykres schodkowy (histogram), który 

przekształca się w krzywą f(d) poprzez zastąpienie w granicach każdej klasy górnego boku 

prostokąta o rzędnej fśr łukiem krzywej w taki sposób, by powierzchnia pod krzywą pozostała 

stała i równa powierzchni prostokąta określonej przez zawartość klasy i jej granice. Funkcje 

częstości są bezpośrednio związane z podstawowymi właściwościami badanego materiału,  

ale ich wyznaczanie i stosowanie jest uciążliwe, w związku z czym często zastępuje się je 

krzywymi całkowymi składu ziarnowego. Wyróżnia się dwie krzywe składu ziarnowego – 

krzywą rosnącą Φ(d) i krzywą malejącą F(d). Funkcje te wyrażają następujące wzory: 

 `-Q1 	 a P-Q1W
Wbc� QQ  (4-15), 

 d-Q1 	 a P-Q1Wbef
W QQ 	 1 / `-Q1  (4-16), 

Funkcje całkowe otrzymuje się obliczając ich wartości dla kolejnych granic klas ziarnowych: 

 `\QJ] 	 ∑ IJJ
gh0   (4-17), 

 d-Q1 	 ∑ IJ�ghJ 	 1 / `\QJ]   (4-18), 

gdzie:  j   – numer górnej klasy, 

i = 1, 2, … ,n – indeks sumowania. 
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Wykresami funkcji całkowych składu ziarnowego są krzywe składu ziarnowego, wykreślane 

na podstawie punktów, których współrzędne wynoszą: (dj, Φ(dj) lub F(dj)). Wartości Φ(dj)  

i F(dj) podaje się w procentach. Krzywe na ogół obejmują szeroki zakres wielkości cząstek  

w związku z czym nanoszone są często na skalę półlogarytmiczną lub logarytmiczną (Sztaba, 

Foszcz, i inni 2003, Sztaba 1993). 

Wyniki analizy składu ziarnowego można więc przedstawić w postaci tabeli 

zawierającej wychody poszczególnych klas ziarnowych lub w postaci wykresu (krzywe 

częstości lub krzywe całkowe składu ziarnowego). 

Istnieją dwa podejścia do analizy ziarnowej. Pierwsze zakłada scharakteryzowanie 

składu ziarnowego materiału poprzez oznaczanie rozkładu wielkości ziaren, drugie zaś polega 

na oznaczaniu średniej wielkości ziaren. Do oznaczania rozkładu wielkości ziaren 

wykorzystuje się takie metody badawcze jak: przesiewanie przez sita (mikrosita, sita 

konwencjonalne), metody oparte na wzajemnym przemieszczaniu się ziaren i ośrodka 

(sedymentacja grawitacyjna i odśrodkowa, szlamowanie grawitacyjne, odśrodkowe  

i elutriacja oraz odwirowanie w wirówkach konwencjonalnych, superwirówkach  

i ultrawirówkach), a także zliczanie ziaren w obrazie mikroskopowym (mikroskop optyczny, 

mikroskop elektronowy skaningowy lub transmisyjny, mikroskop holograficzny)  

oraz w zawiesinie. Do metod polegających na oznaczaniu średniej wielkości ziaren zalicza 

się: pomiar rozproszenia promieniowania, dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego, 

pomiar powierzchni właściwej, konduktometrię, kolmatację, metodę ultradźwiękową  

oraz chromatograficzną. Metody te można również podzielić ze względu na: zasadę działania 

przyrządu pomiarowego, zakres wielkości mierzonych cząstek, czy też sposób pomiaru.  

Na rysunku 4-1 przedstawiono wybrane metody pomiarowe wraz z ich przybliżonymi 

zakresami pomiarowymi. Najszerzej stosowane są metody sedymentacyjne, szlamowania, 

zliczania ziaren oraz przesiewania przez sita (Sztaba 1993, Sztaba, Foszcz, i inni 2003, 

Peszko i Niedoba 2006, Sztaba 2006, Peszko 2001). 
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Rysunek 4-1. Zakres rozmiarów cząstek mierzonych przy pomocy różnych metod. 
Źródło: Wyszomirski i Galos 2007. 

W tym podrozdziale dokładniej zostanie omówiona metoda pomiarowa wykorzystana 

w przeprowadzonych przez autora pracy badaniach, a mianowicie laserowy pomiar składu 

granulometrycznego (laserowy miernik cząstek Analysette 22). 

Laserowy pomiar składu granulometrycznego jest oparty na pomiarze intensywności 

rozproszenia spójnego światła laserowego przez ziarna zawarte w zawiesinie. Rozkład 

wielkości ziaren jest wyznaczany za pomocą teorii Mie dla rozproszenia laserowego  

i algorytmu poprawkowego dla rozproszenia wielokrotnego. Gdy światło lasera napotyka 

populację ziaren, rozkład objętościowy ich wielkości wyraża się za pomocą intensywności 

rozproszonego na nich światła, przy czym kąt załamania wiązki laserowej na ziarnach 

mniejszych jest większy niż na dużych ziarnach. Powstały w ten sposób obraz dyfrakcyjny 

jest identyfikowany za pomocą układu czujników, natomiast otrzymane wyniki pomiaru 

wykorzystuje się do wyliczenia rozkładu wielkości cząstek (Trybalski, Kędzior i 

Krawczykowski 2004, Gawlicki, i inni 2008). Rysunek 4-2 ilustruje zasadę analizy 

przeprowadzanej tą metodą (Trybalski, Kędzior i Krawczykowski 2004). 

 

Rysunek 4-2. Budowa głowicy czujnika optycznego. 
Źródło: Trybalski, Kędzior i Krawczykowski 2004. 
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Przykładem granulometru tego typu może być laserowy miernik cząstek Analysette 

22. Jest to uniwersalny przyrząd stosowany do pomiaru rozkładów cząstek ciał stałych,  

czy też kropli w cieczy lub gazie (emulsje, zawiesiny i aerozole). 

4.1.4. Analiza chemiczna 

Analiza chemiczna ma na celu poznanie jakościowego i ilościowego składu 

chemicznego badanych substancji. W przypadku surowców i odpadów mineralnych, w tym 

popiołów lotnych, pozwala ona nie tylko na określenie ich jakości, ale także przybliżoną 

ocenę składu mineralogicznego. 

W większości przypadków analiza chemiczna przebiega w pięciu etapach.  

W pierwszym następuje pobranie próbek materiału i ich pomniejszanie oraz uśrednianie. 

Następnie wydziela się próbki do analizy w stanie stałym, natomiast pozostałe próbki 

przeprowadza się do roztworu poprzez roztwarzanie lub rozpuszczanie. W trzecim etapie 

zakłócenia tła są usuwane na skutek wstępnego wydzielenia, rozdzielania i zatężania analitu, 

bądź poprzez maskowanie. W czwartym etapie następuje właściwy pomiar z zastosowaniem 

metod bezwzględnych lub porównawczych. Postępowanie kończy opracowanie wyników  

i ich statystyczne oszacowanie (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010). 

Parametry ilościowe i jakościowe próbek w stanie stałym są oznaczane przy użyciu 

takich metod badawczych jak: fluorescencyjna spektrometria rentgenowska XRF 

(interpretacja widma charakterystycznego wtórnego promieniowanie rentgenowskiego, które 

powstaje na skutek naświetlania analizowanych próbek wysokoenergetycznym 

promieniowaniem X lub γ), spektrometria emisyjna (wzbudzanie atomów próbki w łuku, 

iskrze elektrycznej, plazmie lub promieniem lasera), aktywacja (bombardowanie próbek 

strumieniem neutronów, protonów lub cząstkami α i pomiar promieniowania γ, emitowanego 

przez powstałe w ten sposób sztuczne izotopy promieniotwórcze (Bobrowski, Gawlicki, i inni 

2010). 

Próbki do roztworów można przeprowadzać zarówno metodami tradycyjnymi  

w naczyniach otwartych (roztwarzanie w kwasach, rozkład przez stapianie lub spiekanie), jak 

 i metodami nowoczesnymi przy użyciu specjalnie w tym celu skonstruowanych urządzeń 

(roztwarzanie w kwasach pod zwiększonym ciśnieniem w autoklawach lub przy 

wykorzystaniu energii mikrofalowej) (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010). 

Roztworzone próbki poddawane są badaniom z wykorzystaniem metod klasycznych  

i instrumentalnych. Do metod klasycznych należą oznaczenia wagowe (oznaczenie m.in. 

SiO2, SO3, BaO) oraz oznaczenia miareczkowe, przeważnie kompleksometryczne (oznaczenie 
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m.in. Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, SO3, Cl-). Istnieje cała gama metod instrumentalnych, jednak 

największe znaczenie w tego typu badaniach mają fluorescencja rentgenowska XRF 

(oznaczenie składników głównych i ubocznych), potencjometria (oznaczenie anionów, 

chlorków, fluorków, boranów), turbidymetria (oznaczenie chlorków i SO3), 

woltamperometria (oznaczenie TiO2, Fe2O3, MnO2 i składników śladowych), a także 

wszelkiego rodzaju metody spektroskopowe (oznaczanie składników głównych, ubocznych  

i śladowych) (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010, Bulska i Pyrzyńska 2007).  

W bieżącym podrozdziale szczegółowo zostaną omówione metody pomiarowe 

wykorzystane w badaniach, których wyniki zaprezentowano w pracy, a mianowicie atomowa 

spektrofotometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) oraz spektrometria 

mas z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS).  

Przygotowanie próbek do w/w analiz przebiega identycznie i polega na rozkładzie 

próbki kwasem fluorowym lub mieszaniną kwasów pod ciśnieniem w autoklawie lub 

roztwarzaniu w kwasach przy zastosowaniu energii mikrofalowej. W przeprowadzonych 

badaniach próbki były roztwarzane przy użyciu mineralizatora mikrofalowego Multiwave 

3000 firmy Perkin Elmer. W tej metodzie próbki umieszczane są w mieszaninie kwasów 

(stężone HNO3, HCl, H2SO4 i HF), w hermetycznie zamkniętych pojemnikach teflonowych 

ulokowanych w piecyku mikrofalowym. W urządzeniu tym panuje podwyższone ciśnienie 

(3,5 MPa) i temperatura (230°C), które znacznie ułatwiają i przyspieszają roztwarzanie 

próbek. W czasie procesu wytwarzane w piecyku promieniowanie mikrofalowe  

o częstotliwości f = 2450 MHz, przenika przez ściany pojemników i wywołuje drgania 

molekuł próbek w wyniku przemieszczania się jonów i obracania dipoli, bez zmiany struktury 

cząstek. Skutkuje to pochłonięciem promieniowania przez próbki i ich bardzo skutecznym 

roztworzeniem. Takie postępowanie znacznie skraca czas trwania roztwarzania, a także 

chłodzenia pojemników, zmniejsza zużycie odczynników i niweluje możliwość 

rozprzestrzeniania się lotnych substancji na skutek roztwarzania. Jest to proces w pełni 

automatyczny i powtarzalny (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010, Bulska i Pyrzyńska 2007). 

Spektrometria z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP) jest wykorzystywana  

do jakościowego i ilościowego oznaczania ponad 70 pierwiastków w zakresie stężeń od 0,01 

µg/dm3 do 1000 g/dm3. W metodzie ICP źródłem wzbudzenia jest plazma argonowa 

wytwarzana w palniku. Plazma stanowi mieszaninę gazową o znacznym stężeniu jonów 

dodatnich i elektronów. Jej produkcja następuje na skutek wprowadzenia gazowego argonu 

(99,995%) do rury kwarcowej, owiniętej w górnej części cewką indukcyjną połączoną  

z generatorem częstości radiowej (27 lub 41 MHz). Argon nie jest przewodnikiem, więc po 

włączeniu generatora, za pomocą krótkotrwałych wyładowań w obszarze spirali generatora, 
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wytwarza się tzw. „elektrony zaszczepiające”. W rezultacie prądy wysokiej częstości 

przepływające w cewce indukcyjnej generują drgające pole magnetyczne, które indukuje 

 i przyspiesza powstałe elektrony przepływające wewnątrz kwarcowej rury (prąd wirowy). 

Przyspieszone elektrony napotykają w przepływie opór, w wyniku czego powstaje  

w przepływie ciepło Joule’a. Następnie właściwe przeniesienie energii powoduje ogrzanie 

argonu do temperatury 10000 K i powstanie plazmy (Bulska i Pyrzyńska 2007, Cygański 

2009, Ewing 1980, Szczepaniak 2008). 

Jedną z najpopularniejszych metod spektrometrycznych wykorzystujących plazmę 

wzbudzoną indukcyjnie jest atomowa spektrofotometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie 

indukowanej – ICP-OES. W spektrofotometrze tego typu można wydzielić takie elementy jak 

układ wprowadzania próbki, palnik plazmowy, generator częstości radiowej, układ optyczny  

z systemem detekcji oraz komputer odpowiadający za sterowanie procesem pomiarowym  

i rejestrację danych. W metodzie ICP-OES próbka jest wprowadzana w postaci roztworu  

do rozpylacza, gdzie tworzy ona aerozol, który następnie jest transportowany, za pomocą 

gazu nośnego (argon), do rdzenia plazmy. W rozgrzanej plazmie (ok. 6000 – 8000 K) próbka 

jest rozbijana na atomy, które ulegają wzbudzeniu i emitują pochłoniętą energię w postaci 

promieniowania elektromagnetycznego, charakterystycznego dla danego pierwiastka. 

Następnie wyemitowane promieniowanie przemieszcza się do spektrofotometru. Istnieją dwa 

podstawowe typy spektrofotometrów ICP-OES. Pierwszy typ, spektrometr sekwencyjny, jest 

wyposażony w monochromator, który mierzy sygnał analityczny dla kolejnych długości fali. 

W tym przypadku promieniowanie elektromagnetyczne przechodzi przez monochromator  

z siatką dyfrakcyjną (najczęściej siatka dyfrakcyjna w układzie Czerny-Turnera lub 

holograficzna siatka dyfrakcyjne), gdzie ulega rozszczepieniu na poszczególne linie widmowe 

i pada na detektor (najczęściej fotopowielacz). Drugi typ, spektrofotometr jednoczesny, 

rejestruje wiele długości fali w tym samym czasie. Urządzenia tego typu są najczęściej 

wyposażone w optykę typu Echelle składającą się z siatki dyfrakcyjnej o małej liczbie nacięć 

i pryzmatu. Promieniowanie elektromagnetyczne jest w tym przypadku kierowane za pomocą 

lustra na siatkę dyfrakcyjną, gdzie ulega rozszczepieniu. Następnie pada ono na pryzmat, co 

powoduje utworzenie się widma dwuwymiarowego, które jest w dalszej kolejności 

poddawane detekcji na dwuwymiarowych detektorach CCD lub CID. Spektrofotometr może 

być także, choć rzadziej, wyposażony w układ Paschen-Runge, składającego się z siatki 

dyfrakcyjnej, szczeliny wejściowej i układu detektorów matrycowych CCD zamontowanych 

na okręgu Rolanda. W obu typach spektrofotometrów ICP-OES końcowym etapem pomiaru 

jest przetworzenie w detektorach sygnału optycznego na sygnał cyfrowy wprowadzany 

bezpośrednio do komputera. Komputer identyfikuje linie widmowe, opracowuje i zapisuje 
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otrzymane wyniki dostarczając danych na temat zawartości poszczególnych pierwiastków  

w próbce (Kozak 2010, Bulska i Pyrzyńska 2007, Szczepaniak 2008).  

Spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) jest jedną  

z najnowszych technik stosowanych w analizie chemicznej. ICP-MS łączy łatwe 

wprowadzanie próbki i szybką analizę technologii ICP z dokładnością i niską granicą 

wykrywalności spektrometru mas. W rezultacie umożliwia ona oznaczanie pierwiastków 

śladowych i ultraśladowych, a także jednoczesną analizę wielopierwiastkową.  Analiza widm 

masowych jest znacznie prostsza niż widm emisyjnych, w związku z czym identyfikacja 

pierwiastków za pomocą ICP-MS jest łatwiejsza i bardziej dokładna niż w przypadku ICP-

OES. Przebieg analizy ICP-MS odbywa się w kilku etapach. Na wstępie próbka 

przeprowadzana jest w aerozol i wprowadzana do urządzenia. Następnie na skutek 

oddziaływania próbki z plazmą następuje jonizacja wszystkich składników próbki. 

Wytworzone w ten sposób jony są transportowane do spektrometru mas. Ponieważ jonizacja 

próbki następuje pod ciśnieniem atmosferycznym, a w spektrometrze mas panuje próżnia, oba 

systemy są połączone za pomocą interfejsu (wytwarza środowisko próżni dla spektrometru 

mas). Jony przepływają z szybkością ultradźwiękową przez otwór interfejsu o średnicy około 

1 mm do spektrometru mas, gdzie na skutek panującej próżni następuje wzrost ich prędkości. 

Środowisko próżni w spektrometrze mas zapewnia eliminację kolizji jonów próbki  

z cząsteczkami powietrza. W spektrometrze mas następuje oddzielenie jonów od plazmy  

i formowanie z nich wiązki, która jest kierowana do analizatora jonów, gdzie następuje 

rozdzielenie wiązki jonów według masy i ładunku. Istnieje kilka typów analizatorów, wśród 

których największe znaczenie mają analizatory magnetyczne (z sektorem magnetycznym), 

analizatory z podwójnym ogniskowaniem (z sektorem elektrostatycznym i magnetycznym), 

analizatory czasu przelotu (dynamiczne) oraz najbardziej popularne kwadrupolowe 

spektrometry mas (z wykorzystaniem pola elektrycznego). Analizator kwadrupolowy składa 

się z czterech, precyzyjnie ustawionych elektrod walcowych, pomiędzy które wprowadzany 

jest strumień jonów. Do elektrod przykłada się odpowiednio stałe napięcie i pole elektryczne 

o częstości radiowej, dobierając je tak by jedne jony wydzielić na elektrodach, a inne 

przepuścić przez układ. W dalszej kolejności następuje detekcja jonów. Na ogół detektorami 

są powielacze jonów (elektronów) np. powielacz elektronów channeltron (rurka w kształcie 

stożka posiadająca wysokie napięcie zastosowane jako przeciwieństwo ładunku docierającego 

do niej jonu). Jony po opuszczeniu kwadrupolu są przyciągane do wewnętrznej powierzchni 

stożka i padając na nią powodują wybicie elektronów. Elektrony te poruszają się wewnątrz 

rurki i uderzają o jej ścianki wewnętrzne wywołując wtórną emisję elektronów. Następnie 

sygnał z detektora jest kierowany do przetwornika analogowo – cyfrowego, w którym jest 
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przetwarzany w sygnał cyfrowy, bezpośrednio wprowadzany do komputera. W komputerze 

dostarczane dane są opracowywane, przetwarzane i zapisywane w postaci znormalizowanych 

widm mas lub zestawień mas wszystkich jonów. ICP–MS charakteryzuje się dobrą czułością, 

selektywnością i szybkością oznaczeń, jednak jest to metoda bardzo droga, głównie ze 

względu na wysokie koszty aparatury i eksploatacji (Bulska i Pyrzyńska 2007, Cygański 

2009, Szczepaniak 2008). 

4.1.5. Rentgenowska analiza fazowa 

Zjawisko ugięcia promieni Roentgena na kryształach jest od lat wykorzystywane jako 

podstawowe narzędzie badawcze w wielu dziedzinach nauki i techniki. Istnieją dwie 

zasadnicze grupy metod badawczych stosujących to promieniowanie. Pierwszą z nich stanowi 

rentgenowska analiza fazowa wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie o znanej 

długości fali do badania nieznanych faz krystalicznych. Na szczególną uwagę zasługuje 

rentgenowska analiza fazowa z wykorzystaniem metody proszkowej, która zostanie 

omówiona bliżej w tym podrozdziale. Drugą grupę metod badawczych stanowi rentgenowska 

analiza chemiczna (spektrografia rentgenowska), która przy użyciu znanego kryształu bada 

widma rentgenowskie substancji o nieznanym składzie chemicznym. Do tej grupy zaliczyć 

można między innymi analizę fluorescencyjną czy rentgenowską analizę w mikroobszarze 

(Bolewski i Żabiński 1979, Senczyk 1984). Ta metoda badawcza zostanie szerzej omówiona 

w podrozdziale 4.2 dotyczącym skaningowej mikroskopii elektronowej z mikroanalizą 

rentgenowską. 

Rentgenowska analiza fazowa jest oparta na założeniu mówiącym, iż każdej fazie 

krystalicznej (występującej zarówno samodzielnie, jak i będącej składnikiem mieszaniny  

o dowolnym składzie chemicznym i fazowym) można przypisać tylko jeden zbiór płaszczyzn 

sieciowych opisany przez zbiór odległości międzypłaszczyznowych dhkl i obsadzony  

w sposób określony jonami bądź atomami tworzącymi tę fazę. Analiza ta zakłada ponadto,  

że obraz dyfrakcji monochromatycznego promieniowania rentgenowskiego w preparacie 

stanowiącym badaną fazę krystaliczną jest jej cechą charakterystyczną i na jego podstawie 

faza ta może być zidentyfikowana (Gawlicki, i inni 2008). 

W rentgenograficznych metodach dyfrakcyjnych stosuje się, promieniowanie  

o długości fali od 0,5 · 10�:0 do 2,5 · 10�:0 m, porównywalnej z wielkościami przeciętnych 

odległości między atomami w kryształach. W badaniach używa się promieniowania ciągłego 

lub charakterystycznego. Widmo ciągłe (promieniowanie białe lub hamowania) jest 

wytwarzane w wyniku zahamowania wiązki elektronów w lampie rentgenowskiej przez 
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atomy anody. By uzyskać widmo bogate w promieniowanie ciągłe wykorzystuje się lampę  

o anodzie z metalu o wysokiej liczbie porządkowej i charakteryzującego się wysoką 

temperaturą topnienia. W inny sposób powstaje widmo charakterystyczne (liniowe). 

Warunkiem otrzymania takiego promieniowania jest odpowiednia energia kinetyczna 

elektronów bombardujących anodę, na tyle duża by usunąć elektrony z orbit wewnętrznych. 

Prowadzi to do przeprowadzenia atomów ze stanu podstawowego w stan wzbudzony. Atomy 

dążą do powrotu do stanu podstawowego w taki sposób, iż elektrony z dalszych powłok 

przeskakują na orbity wewnętrzne. Temu procesowi towarzyszy emisja kwantów 

promieniowania X. W celu uzyskania odpowiedniej intensywności promieniowania stosuje 

się napięcie anody lampy rentgenowskiej przekraczające napięcie wzbudzenia około 

pięciokrotnie. Prowadzi to jednak do wzrostu natężenia promieniowania ciągłego, co jest 

niepożądane ze względu na powstawanie tła na rentgenogramach (Bolewski i Żabiński 1979, 

Senczyk 1984). 

Opisane wyżej promieniowanie rentgenowskie ulega dyfrakcji na kryształach i innych 

ciałach stałych. Proces ten polega na tym, że jeśli promieniowanie X, o znanej częstotliwości, 

pada na atom, powoduje pobudzenie jego elektronów do drgań, a tym samym atom ten staje 

się źródłem elementarnej fali rentgenowskiej, o tej samej częstotliwości, co promieniowanie 

pierwotne. Promieniowanie rentgenowskie zostaje rozproszone przez atom (jego elektrony). 

Intensywność promieniowania rozproszonego jest uzależniona od liczby elektronów w atomie 

i wzrasta z liczba porządkową. Można sobie wyobrazić, że każda płaszczyzna atomów 

stanowi dla padających promieni rentgenowskich rodzaj półprzepuszczalnego zwierciadła, 

które częściowo odbija promienie zgodnie z prawami optyki geometrycznej (kąt odbicia = 

kątowi padania).  Odbicie promieni rentgenowskich od pojedynczej płaszczyzny atomów jest 

o wiele za słabe, aby mogło zostać zaobserwowane doświadczalnie. Jednak w przypadku, gdy 

odbicia od 2, 3 i kilkuset następnych równoległych płaszczyzn krystalograficznych nałożą się 

na siebie „w zgodnej fazie” sumaryczna fala odbita będzie na tyle silna, że spowoduje 

wyraźnie mierzalny efekt nazywany często odbiciem interferencyjnym lub odbiciem Bragga. 

Schemat dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego przedstawiono na rysunku 4-3. 



Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 59  

 

Rysunek 4-3. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego. 
Źródło: Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010. 

Warunki jakie muszą być spełnione, aby efekt ten wystąpił noszą nazwę prawa 

Bragga: 

 kl 	 2Q · mSkn    (4-19), 

gdzie: n – rząd refleksu (liczba naturalna), [-], 

λ – długość fali promieniowania rentgenowskiego, [nm], 

d – odległość między sąsiednimi płaszczyznami atomowymi (odległość 

płaszczyzn sieciowych), [nm], 

Θ – kąt dyfrakcji (odbłysku), [°]. 

Teoria Bragga traktuje zjawisko dyfrakcji, ze względu na jego geometrię, jako rezultat 

odbicia promieni rentgenowskich przez układ równoległych płaszczyzn sieciowych, gdy  

w rzeczywistości następuje zjawisko ugięcia. Zjawiska te znacznie różnią się od siebie. 

Szczególne znaczenie należy przypisać temu, iż odbicie promieni świetlnych od powierzchni 

może nastąpić pod dowolnym kątem padania, zaś w przypadku ugięcia promieni X, 

związanego z interferencją fal elementarnych odbitych od układu równoległych płaszczyzn 

sieciowych, następuje ono jedynie przy kątach padania opisanych wzorem Bragga.  

W związku z tym warunek interferencji Bragga musi zostać zachowany. Można to zrobić na 

dwa sposoby. Pierwszy z nich zwany metodą Lauego służy do określania symetrii kryształów 

i polega na naświetlaniu promieniowaniem ciągłym (zmienne λ) nieruchomego kryształu 

(stałe Θ). Drugi sposób polega natomiast na naświetlaniu promieniowaniem 

monochromatycznym (stałe λ) ruchomego kryształu lub zastosowaniu polikrystalicznego 

preparatu proszkowego (zmienne Θ). Przestrzenny rozkład kątowy promieni ugiętych 

uzależniony jest od geometrycznej budowy komórki elementarnej, natomiast intensywność 

promieni zależy od wielu zmiennych, takich jak: czynnik strukturalny F2 (do#pB ), czynnik 
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polaryzacyjny (Thomsona) P, czynnik geometryczny Q, czynnik kinematyczny (Lorentza) L, 

czynnik krotności płaszczyzn sieciowych p, czynnik temperaturowy (Debye’a), czynnik 

absorpcyjny A. Po przeanalizowaniu tych czynników wyprowadzono wzór na intensywność 

refleksu Ihkl (Bolewski i Żabiński 1979, Senczyk 1984): 

 qo#p r dB · s · M · t · u · vw · ,  (4-20). 

Do określania składu fazowego próbek polikrystalicznych, w formie sproszkowanego 

minerału, próbek litych drobnoziarnistych, czy też minerałów drobnokrystalicznych 

wykorzystuje się metodę proszkową Debye’a – Scherrera – Hulla (DSH). Metoda ta opiera się 

na założeniu, że w próbce złożonej z ziaren zorientowanych w sposób przypadkowy, 

określona ich liczba jest usytuowana względem wiązki monochromatycznego 

promieniowania rentgenowskiego padającego na preparat tak, że określone płaszczyzny 

sieciowe hkl spełniają warunek interferencji Bragga. Każdej fazie krystalicznej przypisuje się 

zbiór płaszczyzn sieciowych obsadzonych w sposób określony atomami bądź jonami 

tworzącymi tą fazę. Każda substancja charakteryzuje się odpowiednim odchyleniem od 

pierwotnego kierunku padania wiązki interferencyjnej. Odchylenie wiązki jest rejestrowane 

metodą cyfrową, przy krokowym systemie pracy licznika (w przeszłości było rejestrowane na 

taśmie filmowej lub metodą analogową na taśmie papierowej). Odchylenie wiązki wynosi 2Θ 

i umożliwia identyfikacje badanej substancji (Kędzior, Trybalski i Konieczny 2003, 

Przedmojski 1990). Wynikiem badania z zastosowaniem metody proszkowej jest zapis widma 

w postaci dyfraktogramu. Jest to zapis zależności częstości zliczeń impulsów od położenia 

licznika. Częstość zliczeń impulsów odpowiada intensywności promieniowania ugiętego I, 

natomiast położenie licznika impulsów jest proporcjonalne do kąta ugięcia promieniowania 

rentgenowskiego. Powstały na dyfraktogramie obraz to wykres funkcji: 

 q 	 P-2n1  (4-21), 

gdzie:   I – intensywność promieniowania ugiętego, [-]. 

Intensywność refleksów dyfrakcyjnych określa się za pomocą pomiaru wysokości 

odpowiadających im pików i określa się ją liczbowo, zawsze przypisując najsilniejszemu  

z nich wartość 100, natomiast pozostałym wartości proporcjonalnie niższe. Dyfraktogram jest 

zapisem ekstremów dyfrakcyjnych i na jego podstawie dokonuje się identyfikacji faz 

krystalicznych tworzących preparat. Koniecznością jest jednak posiadanie odpowiednich 

dyfraktogramów wzorcowych lub też katalogu danych, które umożliwiają porównywanie 

dyfraktogramu otrzymanego dla badanego preparatu, a konkretnie odczytanego zbioru 

wartości dhkl wraz z przypisanymi im intensywnościami względnymi I/I1, z wartościami 
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wzorcowymi (Kędzior, Trybalski i Konieczny 2003, Przedmojski 1990, Bobrowski, Gawlicki, 

i inni 2010). Wartości dhkl charakterystyczne dla poszczególnych faz zebrane  

są w wydawnictwach książkowych, kartotekach, katalogach czy też bazach danych  

(np. kartach identyfikacyjnych ICDD) (Gaweł i Muszyński 1996, Bobrowski, Gawlicki, i inni 

2010). 

Urządzeniem wykorzystywanym w rentgenowskiej analizie fazowej jest dyfraktometr 

rentgenowski, który jest zbudowany z: lampy RTG, goniometru, generatora wysokiego 

napięcia, układu chłodzącego oraz wyposażony w licznik cyfrowy, a także monochromatory. 

Dodatkowo na jego wyposażeniu znajduje się kamera wysokotemperaturowa, podajnik 

próbek oraz przystawka do elektrometru. 

4.1.6. Analiza termiczna 

Analiza termiczna to zespół metod stosowanych do pomiaru zmian wybranych 

właściwości badanych materiałów, pod wpływem ogrzewania lub chłodzenia (zmian 

temperatury). Pomiary mogą obejmować: zmiany masy materiałów (termograwimetria TG  

i termograwimetria różnicowa DTG), ich temperatury (termiczna analiza różnicowa DTA), 

entalpii (różnicowa kalorymetria skaningowa DSC), wymiarów liniowych (termodylatometria 

TD), właściwości mechanicznych (termomechaniczna TMA), przewodnictwa, oporności  

i pojemności elektrycznej (termoelektrometria), podatności magnetycznej 

(termomagnetometria), właściwości optycznych (termooptometria), natężenia efektów 

akustycznych towarzyszących obserwowanym przemianom (termosonimetria TS), a także 

określenie objętości i składu gazów stanowiących produkty zachodzących reakcji 

chemicznych (wykrywanie wydzielania się gazu EGD, analiza termocząstkowa EGA  

i termiczna analiza emanacyjna ETA) (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010, Rymon-Lipiński i 

Zborowski 1978, Stoch 1998). 

Metody termiczne dzielą się, ze względu na sposób ogrzewania próbki podczas 

pomiaru, na statyczne i dynamiczne. Termiczna analiza statyczna polega na ogrzewaniu 

próbki skokowo, co oznacza że kolejne wartości temperatury utrzymywane są aż do 

momentu, gdy wszystkie składniki próbki osiągną stan równowagi dla danej temperatury. 

Metody te pozwalają na wyznaczenie dysocjacji termicznej substancji poprzez pomiar zmiany 

jej ciężaru, krystalizacji podczas obserwacji zmian składu fazowego, a także temperatury 

równowagi zachodzących procesów. Termiczna analiza dynamiczna natomiast zachodzi przy 

stopniowych, na ogół liniowych, zmianach temperatury. Do istotnych zagadnień, 

realizowanych przy użyciu metod dynamicznych należą przede wszystkim badania reakcji 
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chemicznych, przemian fazowych, wyznaczanie parametrów termodynamicznych  

i kinetycznych reakcji, określanie jakościowego i ilościowego składu fazowego,  

i chemicznego materiałów oraz wyznaczanie temperatury przemian polimorficznych  

czy trwałości termicznej substancji. Metody tego rodzaju są obecnie najczęściej stosowane 

(Wesołowski 2007). 

W badaniu właściwości surowców i odpadów mineralnych najszersze zastosowanie 

znalazły termograwimetria TG oraz termiczna analiza różnicowa DTA. 

Termograwimetria TG polega na pomiarze zmian masy próbki w czasie studzenia 

bądź ogrzewania, w funkcji czasu albo temperatury, czy też rejestracji zmian masy substancji, 

która jest ogrzewana izometrycznie, w funkcji czasu. Strata ciężaru próbki może być 

spowodowana dysocjacją termiczną połączoną z utratą wody, czy dwutlenku węgla, 

sublimacją oraz utlenianiem z wydzieleniem produktów gazowych. Natomiast wzrost ciężaru 

na ogół wiąże się z utlenianiem niezwiązanym z dysocjacją (Bobrowski, Gawlicki, i inni 

2010, Wesołowski 2007). Urządzeniami stosowanymi w tej metodzie są termowagi. Składają 

się one z wagi oraz przymocowanego do jej szalki tygla z próbką, umieszczonego w piecu 

elektrycznym. Aparat ten wyposażony jest dodatkowo w system ogrzewania pieca 

zapewniający liniowy wzrost temperatury oraz układ rejestrujący zmiany masy próbki. 

Termowagi pozwalają na wykonanie analizy w warunkach statycznych bądź dynamicznych 

(Stoch 1998). W analizie statycznej, wykonywanej rzadziej, następuje izometryczne 

oznaczenie zmian ciężaru badanej substancji. Pomiar polega na rejestracji zależności ciężaru 

próbki od czasu w stałej temperaturze. Na tej podstawie wykonuje się wykres krzywej 

izometrycznych zmian próbki, poprzez zaznaczanie na osi rzędnych ku dołowi malejącego 

ciężaru próbki, a na osi odciętych od lewej ku prawej rosnącego czasu. Można także 

wyznaczać zmiany masy substancji w warunkach izobarycznych, rejestrując masę próbki  

i utrzymując stałe ciśnienie cząstkowe gazowych produktów procesu. Powstały wykres 

nazywa się krzywą izobaryczną zmian masy próbki. Metody te wykorzystuje się przede 

wszystkim w badaniach dotyczących kinetyki i mechanizmu reakcji (Rymon-Lipiński i 

Zborowski 1978, Stoch 1998). Pomiary w warunkach dynamicznych mają szersze 

zastosowanie. Wynikiem takiej analizy jest krzywa termograwimetryczna TG, w której na osi 

rzędnych zapisywana jest masa próbki, natomiast na osi odciętych rejestruje się czas t bądź 

temperaturę T. Na wykresie uwidaczniają się stopnie odpowiadające zmianie masy próbki 

(wzrost, ubytek) wraz ze wzrostem temperatury. Niestety, stopnie te często są rozmyte  

lub nakładają się na siebie na skutek reakcji następujących w krótkich odstępach czasu w 

próbce. Dlatego też, by poprawić czytelność krzywych TG często równolegle prowadzi się 

analizę termograwimetryczną różnicową DTG. W postępowaniu tym otrzymuje się pierwszą 
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pochodną krzywej TG względem temperatury T albo czasu t. Krzywą termograwimetryczną 

TG można opisać funkcją G=f(t), dlatego też krzywą termograwimetryczną różnicową DTG 

można zapisać jako funkcje dG/dt=f(t), natomiast temperaturę reakcji można określić wzorem 

T=bt, gdzie jako b oznacza się szybkość ogrzewania próbki. Krzywa DTG ukazuje zmianę 

szybkości rozkładu badanego materiału wraz ze zmianą temperatury. Na otrzymanym w ten 

sposób wykresie wielkość powierzchni piku jest równa całkowitemu ubytkowi masy próbki. 

Wartości dG/dt DTG otrzymuje się za pomocą pomiaru napięcia powstałego w cewce 

indukcyjnej przymocowanej do belki wagi (Rymon-Lipiński i Zborowski 1978). Istnieje 

zależność pomiędzy kształtem wyżej wymienionych krzywych, a warunkami pomiaru. Jeżeli 

stosowana jest metoda statyczna stopnie zaniku masy próbki są strome. Jeżeli badanie 

wykonuje się w warunkach dynamicznych stopnie są szeroko rozciągnięte, a ponadto 

pojawiają się w temperaturze wyższej. Innym czynnikiem wpływającym na kształt krzywych 

TG i DTG jest transport ciepła z zewnątrz do środowiska reakcji, a także ucieczka gazowych 

produktów reakcji. Przy powolnym dopływie ciepła szybkość rozkładu jest mała, natomiast w 

przypadku, gdy odprowadzanie gazowych produktów reakcji jest powolne wzrasta 

temperatura rozkładu. O szybkości migracji gazów produkowanych w reakcji decydują 

czynniki pomiaru między innymi kształt naczynia pomiarowego, grubość warstwy próbki, jej 

sprasowanie, skład atmosfery pieca. By otrzymać powtarzalne wyniki, analiza musi być 

wykonywana w warunkach izotermicznych i izobarycznych, gdzie rozkład przebiega  

w sposób równowagowy (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010, Bolewski i Żabiński 1979).  

Odrębną metodą jest termiczna analiza różnicowa DTA, która polega na pomiarze 

różnicy temperatur pomiędzy badaną próbką a substancją odniesienia, względem czasu bądź 

temperatury, przy czym próbki znajdują się w jednakowych warunkach, a ich ogrzewanie 

bądź chłodzenie jest ściśle kontrolowane (Wesołowski 2007). Na aparaturę do pomiaru DTA 

składa się piec, pojemnik na próbki, detektor różnicy temperatur, wzmacniacz prądu stałego, 

urządzenie regulujące temperaturę w piecu, rejestrator, układ regulujący atmosferę w piecu. 

Różnicę temperatur bada się za pomocą układu różnicowego termoelementów, składającego 

się z dwóch elementów (jeden mierzy temperaturę próbki badanej, a drugi wzorcowej), 

połączonych poprzez zwarcie na krótko jednej pary jednoimiennych końców oraz połączenie 

drugiej ze wzmacniaczem i rejestratorem. Mierzona jest także aktualna temperatura za 

pomocą dodatkowego termoelementu zanurzonego we wzorcu (pomiar rzeczywistej 

temperatury próbki). Pomiary różnicy temperatur wykonuje się na dwa sposoby. W 

pierwszym termopary umieszcza się wewnątrz obu substancji tak, aby ich spojenia 

znajdowały się w środku próbki.  Natomiast w drugim systemie spojenia umieszczane są tak 

by miały kontakt z zewnętrzną ścianą pojemnika na próbki. W urządzeniach stosowane są 
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pojemniki jednolite wykonane jako ceramiczny lub metalowy blok, jak również pojemniki 

złożone z dwóch odrębnych naczyń na oba rodzaje próbek (najczęściej stosowane, pozwalają 

na połączenie różnych metod analizy termicznej). Substancja wzorcowa, stosowana w DTA 

powinna cechować się brakiem występowania reakcji pochłaniania lub wydzielania ciepła,  

na skutek chłodzenia bądź ogrzewania w danym przedziale temperatur, oraz zbliżonymi 

właściwościami fizycznymi, a szczególnie przewodnictwem cieplnym i gęstością  

do właściwości badanej substancji. Powszechnie stosowanymi wzorcami są tlenek glinu (III) 

α-Al 2O3 i tlenek magnezu (II) MgO. Analizy wykonuje się w warunkach standardowych  

w temperaturze 20 – 1000˚C, przy szybkości ogrzewania 10˚C/min oraz masie badanej próbki 

0,5 – 1,0 g (Rymon-Lipiński i Zborowski 1978, Stoch 1998). W wyniku analizy otrzymuje się 

wykres zwany krzywą termicznej analizy różnicowej DTA. W tym przypadku różnica 

temperatur ∆T odkładana jest na osi rzędnych, natomiast na osi odciętych, wzrastające  

od lewej do prawej, czas t albo temperatura T. Jeżeli w próbce nie zachodzą żadne reakcje 

przebiegające z efektem cieplnym, temperatura próbki Ts i temperatura substancji odniesienia 

Ti są takie same Ts=Ti, ∆T=0. Jeżeli w próbce zajdą reakcje termiczne to ∆T≠0. W przypadku 

reakcji endotermicznej Ts<Ti, przyrząd wskazuje napięcie odpowiadające różnicy temperatur 

∆T<0 (pik endotermiczny). W przypadku reakcji egzotermicznej Ts>Ti, przyrząd wskazuje 

napięcie odpowiadające różnicy temperatur ∆T>0 (pik egzotermiczny). Piki te posiadają 

elementy pozwalające odróżnić je od innych pików na tej samej krzywej. Są to przede 

wszystkim temperatura początku piku T0, temperatura końca piku Tk, temperatura punktu 

ekstremalnego Tm, amplituda efektu w punkcie ekstremalnym ∆Tm, powierzchnia piku A  

i wskaźnik kształtu piku (wskaźnik kształtu Kissingera) s (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010). 

Przykład opisu piku endotermicznego zarejestrowanego na krzywej DTA podano na rys. 4-4. 

 

Rysunek 4-4. Fragment krzywej termicznej analizy różnicowej DTA (pik endotermiczny)  
z zaznaczonymi punktami charakterystycznymi. 
Źródło: Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010. 
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W przypadku surowców i odpadów mineralnych procesami, które uwidaczniają się  

na krzywej DTA w postaci pików endotermicznych są reakcje dehydratacji, dehydroksylacji  

i dekarbonatyzacji, a także przemiany polimorficzne i topnienie. Piki egzotermiczne  

na krzywej DTA związane są w tym przypadku głównie z utlenianiem i rekrystalizacją. 

Identyfikacja substancji w analizie DTA polega na porównywaniu uzyskanego podczas 

badania wyniku (termogramu) z termogramami wzorcowymi (Bobrowski, Gawlicki, i inni 

2010, Rymon-Lipiński i Zborowski 1978, Stoch 1998, Wesołowski 2007).  

Większości próbek analizowanych metodami termicznymi nie można opisać  

za pomocą jednej z wymienionych poprzednio metod. Taka analiza celowa jest jedynie dla 

substancji prostych, albo też ich nieskomplikowanych mieszanin. Wielokrotnie jednak 

zachodzi potrzeba równoczesnego uzyskania kilku parametrów termicznych. Uwzględniając 

istotny wpływ jaki wywierają na wartości tych parametrów warunki, w których badanie jest 

wykonywane, uzyskanie w różnych pomiarach na odrębnych próbkach porównywalności 

wyników jest mało prawdopodobne. Dlatego też stworzono urządzenia do jednoczesnej  

i kompleksowej analizy termicznej, które umożliwiają połączenie dwóch bądź więcej technik 

zarówno termoanalitycznych, jak i innych technik instrumentalnych w ramach jednej analizy 

(Rymon-Lipiński i Zborowski 1978). Połączone metody analizy termicznej można podzielić 

ze względu na czas pomiaru na techniki jednoczesne, jednoczesne sprzężone, jednoczesne 

współdziałające nieciągle (Wesołowski 2007). 

W technikach jednoczesnych próbka jest badana dwoma lub więcej metodami w tym 

samym czasie. Wśród tych technik największe znaczenie mają połączenia DTA i TG. 

Optymalne warunki pomiaru ustalane dla TG i DTA znacznie różnią się od siebie.  

W przypadku wykonywania odrębnych analiz DTA i TG, temperatury przemian wyznaczone 

z krzywych DTA mogą być znacznie wyższe od temperatur tych przemian określonych na 

podstawie krzywych TG, co praktycznie uniemożliwia interpretację tych wyników. Rozwój 

urządzeń wykorzystywanych do tych analiz, związany ze zmniejszaniem masy badanych 

próbek, umożliwił dokonywanie równoczesnego pomiaru DTA i TG. Do przyrządów, 

wykonujących tego typu analizy należy Analizator Termiczny NETZSCH STA 449 F3 

Jupiter. Urządzenie to pozwala to na wykonywanie pomiarów TG oraz jednoczesnych TG-

DTA i TG-DSC, w zakresie temperaturowym 25 – 2000°C. Jest to optymalne rozwiązanie, 

gdyż te krzywe znacznie upraszczają wzajemnie swoją interpretację. W rezultacie umożliwia 

to określenie charakteru zachodzącej reakcji (endo- lub egzotermiczna), bilansu ciepła, 

zmiany masy, czy nawet równania przebiegającej reakcji chemicznej bądź rodzaju procesu 

fizycznego. Technika ta jest szeroko stosowana w badaniu właściwości odpadów mineralnych 
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i ma duże znaczenie w określaniu charakteru chemicznego popiołów lotnych (Rymon-

Lipiński i Zborowski 1978, Stoch 1998, Wesołowski 2007). 

W jednoczesnych technikach sprzężonych próbka badana jest za pomocą więcej niż 

jednej metody działającej niezależnie, a aparaty pomiarowe połączone są łącznikiem. 

Przykładem takich analiz jest połączenie TG i spektrometrii masowej.  

Natomiast jednoczesne techniki współdziałające nieciągle polegają na badaniu próbki 

przy użyciu kilku metod instrumentalnych, przy czym pobieranie próbki do badań dla 

kolejnych metod lub ich pomiar odbywa się w sposób nieciągły (Rymon-Lipiński i Zborowski 

1978). Dobrym przykładem tej analizy jest połączenie DTA i chromatografii gazowej. W tym 

przypadku lotne produkty reakcji, zachodzących w próbce podczas analizy DTA, są 

cyklicznie pobierane i badane za pomocą chromatografu gazowego. Zastosowanie tych 

technik pozwala na analizę przemian zachodzących w próbce w funkcji temperatury poprzez 

określanie składu gazowych produktów reakcji (wykrywanie wydzielania się gazu – EGD, 

analiza termocząstkowa – EGA, termiczna analiza emanacyjna – ETA), czy też analizę faz 

stałych – produktów pośrednich i pozostałości po rozkładzie próbki (proszkowa dyfrakcyjna 

analiza rentgenowska, spektrometria w podczerwieni, termomikroskopia, skaningowa  

i transmisyjna mikroskopia elektronowa) (Höhne, Hemminger i Flammersheim 1996, Stoch 

1998, Wesołowski 2007). 

4.2. Skaningowa mikroskopia elektronowa 

Prowadzone na szeroką skalę w latach 20. ubiegłego wieku badania zachowań cząstek 

elementarny przyniosły wiele odkryć. Między innymi stwierdzono, iż strumień (wiązka) 

elektronów w próżni porusza się po torach prostoliniowych, natomiast oddziałując na nią 

polem elektrycznym lub magnetycznym o symetrii obrotowej można przeobrazić rozbieżną 

wiązkę elektronów w zbieżną, która skupia się w punkcie. Udowodniono tym samym,  

iż w polu elektrycznym lub magnetycznym strumień elektronów zachowuje się identycznie 

jak promienie świetlne w soczewce. Doprowadziło to do rozwoju optyki elektronowej, a także 

stworzyło możliwości zastosowania strumienia elektronów do tworzenia obrazów. Pierwszy 

mikroskop elektronowy został skonstruowany przez Knolla i Ruske w 1932 roku, jednak 

prawdziwy rozwój tej nauki nastąpił po II Wojnie Światowej. Naukowcy dążyli do uzyskania 

bardzo dużych powiększeń, nawet do 1000000×, a także ulepszenia jakości obrazów 

morfologicznych i dyfrakcyjnych. W ten sposób, w 1965 roku w firmie Cambridge Scientific 

Instruments, powstał pierwszy skaningowy mikroskop elektronowy (Bolewski i Żabiński 

1979, Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010, Bobrowski, Gawlicki, i inni 2003). 
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Obecnie istnieje wiele rodzajów mikroskopów elektronowych. Ze względu na sposób 

działania można podzielić je na trzy podstawowe rodzaje, mianowicie elektronowe 

mikroskopy transmisyjne TEM, elektronowe mikroskopy skaningowe SEM i elektronowe 

mikroskopy tunelowe STM. Dodatkowo istnieje wiele modyfikacji tych mikroskopów,  

z których największe znaczenie dla badań mineralogicznych mają elektronowe mikroskopy 

tunelowe bądź skaningowe połączone ze spektroskopem rentgenowskim lub spektroskopem 

elektronowym, mikroskopy elektronowe skaningowe transmisyjne, mikroskopy emisyjne  

o zdolności rozdzielczej około 10 nm, czy też mikroskopy odbiciowe o zdolności rozdzielczej 

około 100 nm. Jak dotąd narzędziem najczęściej wykorzystywanym w badaniach tego typu 

pozostaje elektronowy mikroskop skaningowy (Bolewski i Żabiński 1979, Barbacki 2007). 

4.2.1. Podstawy skaningowej mikroskopii elektronowej 

W mikroskopii elektronowej wykorzystuje się strumień elektronów, który odchylony  

i skupiony przez soczewki elektromagnetyczne skanuje próbkę powodując emisję cząstek  

z jej powierzchni. Emitowane cząstki są następnie przekształcane na obraz powierzchni 

próbki. By wytworzyć strumień elektronów niezbędne jest źródło elektronów oraz pole 

różnicy potencjałów, w którym zostaną one przyspieszone. Jako źródło elektronów stosuje się 

katodę, która wytwarza cząstki na skutek termoemisji lub emisji polowej. Cząstki są 

rozpędzane w wyniku przyciągania przez anodę i tworzą wiązkę, która przepływa przez otwór 

w anodzie. By wiązka była stabilna musi znajdować się w próżni, gdyż w przeciwnym razie 

elektrony zderzając się z cząstkami gazu tracą energię kinetyczną. Wiązka elektronów jest 

początkowo rozbieżna i wymaga formatowania poprzez jej odchylanie w polu magnetycznym 

lub elektrostatycznym. W tym celu stosuje się soczewki elektromagnetyczne, stygmatory, 

układy odchylające, itp. (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010, Barbacki 2007, Goldstein, i inni 

2003). 

Strumień elektronów wykazuje cechy korpuskularne i falowe. Długość fali elektronu 

określana jest z równania de Broglie’a: 

 l 	 }
�4   (4-22), 

gdzie:  λ – długość fali elektronu, [nm], 

 } – stała Plancka, } 	 6,626 · 10��G, �J · s�, 
m – masa elektronu, [kg], 

ν – prędkość elektronu, ��
) �. 
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Zależność długości fali elektronu od napięcia przyspieszającego U wyraża wzór: 

 l 	 }
EB�$·�·��:Y '·�

�b$���
	 :,BB�

��-:Y0,����·:0^��1 r E �
B�   (4-23), 

gdzie:  U – napięcie przyspieszające, [V], 

e – ładunek elektronu, * 	 1,602176487-401 · 10�:�, [C], 

m0 – spoczynkowa masa elektronu, 3 	 9,10938215-451 · 10��:, [kg], 

c – prędkość światła, c = 299792458, ��
) �. 

Zdolność rozdzielcza mikroskopu jest ściśle związana z długością fali promieniowania 

użytego do tworzenia powiększonego obrazu przedmiotu (minimalna odległość pozwalająca 

na rozróżnienie poszczególnych punktów na obrazie). Wielkość ta uzależniona jest od rodzaju 

sygnału, który jest wykorzystywany do wytworzenia obrazu oraz od konstrukcji mikroskopu 

(sprawności układu optycznego, jakości soczewek i całego układu, stabilności układu 

elektronicznego oraz zakłóceń zewnętrznym polem magnetycznym). Sprawność układu 

optycznego jest uwarunkowana aperturą numeryczną An i dla układów optycznych można 

wyrazić ją za pomocą wzoru Abby’ego: 

 Q 	 :,BB�
5�    (4-24), 

 gdzie: d – zdolność rozdzielcza, [nm], 

An – aperatura numeryczna, [-]: 

 ,� 	  k · mSk n   (4-25), 

n – współczynnik załamania światła w powietrzu lub cieczy immersyjnej,[-], 

Θ – kąt rozwarcia stożka światła przechodzącego przez obiektyw, [rad]. 

Ponieważ w mikroskopie elektronowym stosowany jest strumień elektronów 

pracujących w próżni wartość n jest stała (n = const). Jedynym ograniczeniem jest więc 

konstrukcja soczewek elektromagnetycznych, która powoduje ograniczenie apertury soczewki 

obiektywowej do małych kątów od 1 · 10�B do 1 · 10�� radiana. Tak małą wartość apertury 

numerycznej obiektywu, uzyskuje się dzięki zastosowaniu przesłony w tylnej płaszczyźnie 

ogniskowej obiektywu i jest ona podyktowana ekstremalną wartością zdolności rozdzielczej. 

Ze względu na te ograniczenia apertury soczewki obiektywowej, zdolność rozdzielczą 

mikroskopu elektronowego nie określa się ze wzoru Abby’ego, ale za pomocą wzoru 

uproszczonego do postaci: 

 Q� 	 ,��8l��    (4-26), 
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gdzie:  A – współczynnik Hainego, A = 0,43, [-], 

CS – współczynnik aberracji sferycznej soczewki obiektywowej, [nm]. 

Błąd aberracji sferycznej jest proporcjonalny do kąta apertury. Można na tej podstawie 

stwierdzić, iż zdolność rozdzielcza jest ograniczona nakładaniem się błędów soczewek 

elektronowych wynikających z równania Abby’ego oraz aberracji sferycznej. Teoretyczną 

zdolność rozdzielczą osiąga się jedynie po spełnieniu szeregu warunków. Należy wymienić 

wśród nich przede wszystkim: 

― zachowanie doskonałej monochromatyczności strumienia elektronów poprzez 

stabilizację napięcia przyspieszającego, 

― zapewnienie stabilności natężenia prądu zasilającego soczewki magnetycznej, 

― odizolowanie badanego preparatu od drgań mechanicznych, 

― oświetlenie próbki strumieniem o małym przekroju, poniżej 1 µm (zastosowanie 

soczewek kondensorowych – krótko- i długoogniskowej), 

― zapewnienie  odpowiedniego układu powiększającego złożonego z trzech soczewek – 

obiektywowej, pośredniej i projekcyjnej, w którym projektor wytwarza na ekranie 

końcowym obraz elektronowy o możliwie najszerszym zakresie powiększeń 

(powiększenie własne mikroskopu większe od 100000×), 

― zaopatrzenie układu optycznego w stygmatory usuwające astygmatyzm osiowy układu 

oświetlającego i soczewki obiektywowe (Bolewski i Żabiński 1979, Barbacki 2007). 

Zetknięcie się odpowiednio zogniskowanej wiązki elektronów z ciałem stałym, 

wywołuje szereg zjawisk fizycznych. Ich intensywność zależy przede wszystkim od energii 

elektronów pierwotnych, liczby atomowej Z pierwiastka, gęstości właściwej badanego ciała 

stałego, wymiarów tego ciała, a także od kąta padania elektronów pierwotnych. Wraz ze 

zwiększającą się energią i malejącą liczba atomową wzrasta głębokość penetracji próbki przez 

elektrony. Bombardujące preparat elektrony, zwane pierwotnymi, podlegają zderzeniom 

sprężystym i niesprężystym (rozpraszanie elastyczne bądź nieelastyczne), w wyniku czego 

przez próbkę emitowane są rozmaite sygnały. Można do nich zaliczyć takie procesy jak: 

emisja elektronów wtórnych, elektronów wstecznie rozproszonych, elektronów Augera, 

promieniowania rentgenowskiego charakterystycznego, promieniowania rentgenowskiego 

ciągłego, katodoluminestencja, absorpcja elektronów, czy też transmisja elektronów przez 

próbki o małej grubości. Każde z tych zjawisk jest generowane w innej strefie obszaru 

rozpraszania strumienia elektronów, w związku z czym informacje dostarczane przez te 

procesy pochodzą z różnych głębokości próbki (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2003, Barbacki 
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2007, Krawczykowska 2007). Zasięg i przestrzenny rozkład emisji różnego rodzaju sygnałów 

w próbce przedstawia rysunek 4-5 (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010). 

 

Rysunek 4-5. Schemat oddziaływań wiązki elektronów z powierzchnią próbki. 
Źródło: Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010. 

Elektrony wtórne (elektrony wybijane z orbit atomowych przez elektrony pierwotne) 

mają procentowo największy (ok. 90%) udział w emisji promieniowania z próbki. Są one 

wytwarzane w warstwach przypowierzchniowych, na głębokości od 5 do 50 nm  

i charakteryzują się niską, nieprzekraczającą 50 eV, energią. Intensywność promieniowania 

tych elektronów jest uzależniona w znacznym stopniu od topografii powierzchni i umożliwia 

jej obserwację (Barbacki 2007). 

Elektrony wstecznie rozproszone (elektrony pierwotne ulegające wstecznemu 

odbiciu), stanowią około 3% wszystkich elektronów emitowanych z próbki i są wytwarzane 

na dużych głębokościach, dochodzących nawet do połowy głębokości, na którą wnikają 

elektrony pierwotne. Wpływa to negatywnie na zdolność rozdzielczą obrazów generowanych 

przy ich użyciu i wynosi ona zwykle od 0,05 do kilku µm. Elektrony te charakteryzują się 

stosunkowo wysokimi energiami początkowymi, na ogół w przedziale 50 – 100 eV, 

porównywalnymi z energią elektronów pierwotnych. Emisja elektronów wstecznie 

rozproszonych jest opisywana za pomocą współczynnika rozproszenia wstecznego η, który  

w ścisły sposób jest uzależniony od liczby atomowej Z badanej próbki (� � �B �⁄ � �� G⁄ ) 

(Bolewski i Żabiński 1979, Barbacki 2007, Goldstein, i inni 2003).  

Dodatkowo można wyróżnić grupę elektronów o pośrednich wielkościach energii, 

które przed opuszczeniem powierzchni preparatu ulegają wielokrotnym zderzeniom.  

Do grupy tej zaliczyć można: elektrony Augera, emitowane z powłok elektronowych atomów, 

z których zbudowana jest powierzchnia próbki oraz katodoluminescencję, która umożliwia 
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badanie lokalnych przerw energetycznych rozkładów domieszek (Barbacki 2007, Goldstein, i 

inni 2003). 

Kolejnym oddziaływaniem elektronów z ciałem stałym jest emisja promieniowania 

rentgenowskiego ciągłego i charakterystycznego. Szczegółowo ten rodzaj emisji zostanie 

omówiony w podrozdziale 4.2.2 podczas charakterystyki mikroanalizy rentgenowskiej,  

w której jest wykorzystywany. 

W mikroskopii elektronowej wykorzystuje się większość wyżej omówionych zjawisk, 

natomiast dla mikroskopii skaningowej największe znaczenie ma emisja elektronów wtórnych 

i elektronów wstecznie rozproszonych oraz prąd wywołany elektronami zaabsorbowanymi. 

Zależnie od rodzaju sygnału podlegającego detekcji obrazy z mikroskopu 

skaningowego tej samej powierzchni próbki mogą mieć różny charakter. Otrzymane  

w wyniku detekcji elektronów wtórnych obrazy elektronowe cechuje wysoka rozdzielczość. 

Wielkość emisji elektronów tego typu, określana za pomocą współczynnika emisji wtórnej, 

zależy od kąta padania strumienia elektronów pierwotnych na powierzchnie próbki, czyli  

w rzeczywistości od ukształtowania tej powierzchni. W wyniku detekcji elektronów wtórnych 

wypukłe części preparatu są jasne, w przeciwieństwie do wklęsłych, które są ciemne. 

Zinterpretowanie obrazów powstałych na skutek detekcji elektronów wtórnych jest proste,  

a powstałe obrazy są zbliżone do odpowiadających im obrazów wykonanym w świetle 

widzialnym (w skali szarości). Natomiast w obrazie elektronowym z kontrastem, wykonanym 

na skutek detekcji elektronów wstecznie rozproszonych, uwidacznia się rozkład średniej 

liczby atomowej w preparacie, równoznaczny ze zmianami składu chemicznego  

w mikroobszarach. W strefach próbki zbudowanych w przeważającej części z atomów o dużej 

liczbie atomowej Z, elektronów wstecznie rozpraszanych jest znacznie więcej, niż  

w obszarach złożonych z atomów o małej liczbie atomowej, dlatego też odwzorowania 

pierwszej z wymienionych stref, na obrazach wykonywanych przy użyciu elektronów 

wstecznie rozproszonych, są znacznie jaśniejsze. Analizy wykonywane przy użyciu tej 

techniki (BSE) dostarczają informacji o zróżnicowaniu składu chemicznego badanego 

preparatu (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2003, Barbacki 2007, Krawczykowska 2007). 

Wynikiem badań są zdjęcia fotograficzne przedstawiające morfologię badanego 

materiału w zakresie powiększeń od 50 do 200000×. Ze względu na fakt, iż w trakcie 

dokumentowania obserwacji mikroskopowych wprowadza się powiększenie reprodukcji, 

niejednokrotnie uzyskując ilustracje o różnych rozmiarach, do każdego obrazu dołączona jest 

etykieta, na której wyróżniony jest identyfikator próbki (numer) oraz opisany odcinek skali, 
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który daje dokładne wyobrażenie o wielkości obserwowanych obiektów. Umożliwia to także 

określenie średnicy ziaren występujących w próbce (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2003).  

4.2.2. Podstawy mikroanalizy rentgenowskiej 

Jednym z sygnałów emitowanych przez próbkę, zbombardowaną wiązką elektronów 

jest promieniowanie rentgenowskie, które poddane detekcji, wzmocnieniu i przetworzeniu 

dostarcza różnorodnych danych dotyczących składu chemicznego badanej próbki, dzięki 

czemu stanowi uzupełnienie obserwacji mikrostruktury. Takie wykorzystanie właściwości 

falowych i korpuskularnych promieniowania rentgenowskiego określa się mianem 

mikroanalizy rentgenowskiej. Jest ona oparta na prawie Moseleya mówiącym, że długość fali 

promieniowania X jest funkcją liczby atomowej Z i nie zależy od fizycznego bądź 

chemicznego stanu badanej substancji. Prawo to można wyrazić za pomocą równania: 

 
:
� 	 @ · �B  (4-27), 

gdzie:  λ  – długość fali promieniowania charakterystycznego X, [nm], 

K – stała dla danej serii widmowej, [-], 

Z – liczba atomowa pierwiastka emitującego falę, [-],  

(Bobrowski, Gawlicki, i inni 2003, Przedmojski 1990). 

Promieniowanie rentgenowskie składa się z widma ciągłego i widma 

charakterystycznego.  

Widmo ciągłe powstaje w wyniku hamowania padających elektronów w polu 

elektrostatycznym jąder atomowych. Elektrony pierwotne ulegają rozproszeniu na jądrach 

atomowych i na skutek zderzeń niesprężystych z jądrami tracą one różne ilości energii. 

Energia ta emitowana jest w postaci fotonów promieniowania rentgenowskiego ciągłego, 

którego rozkład uzależniony jest od wielkości napięcia przyspieszającego i charakteryzuje się 

określoną minimalną długością fali. Promieniowanie ciągłe w mikroanalizatorze stanowi tło 

linii charakterystycznego promieniowania X. Nie dostarcza ono żadnych informacji, jednak 

jego znajomość jest niezbędna do korekcji efektów fluorescencji wtórnej oraz korekcji tła 

(Barbacki 2007, Senczyk 1984). 

Promieniowanie rentgenowskie charakterystyczne natomiast powstaje, gdy pierwotne 

bądź wtórne elektrony, posiadające większy ładunek energetyczny niż energia wiązania 

elektronów w atomach preparatu, wybijają te elektrony na wyższe poziomy energetyczne, 

wprowadzając atom w stan wzbudzenia. Tak zjonizowane atomy, dążąc do powrotu do stanu 

podstawowego, emitują kwanty tego promieniowania poprzez przeskoki elektronów  

z dalszych powłok na opróżnione miejsca. Promieniowanie charakterystyczne generowane 
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jest na głębokości od 0,5 do kilku µm, w zależności od napięcia przyspieszającego wiązki 

elektronów pierwotnych i średniej liczby atomowej pierwiastków w próbce. Energia kwantów 

promieniowania X jest ściśle określona i odpowiada różnicy poziomów energetycznych 

atomu. W przypadku, gdy energia elektronów pierwotnych jest niewielka zamiast 

promieniowania rentgenowskiego może nastąpić emisja elektronów Augera. W tym 

przypadku nadwyżka energii, powstała przy zapełnianiu powłoki wewnętrznej atomu 

elektronem z dalszej powłoki, jest zużywana do wybicia elektronu z powłoki zewnętrznej 

atomu i nadania mu energii kinetycznej. Staje się on elektronem Augera. Tak więc emisja 

promieniowania charakterystycznego powoduje powstanie w zewnętrznej powłoce atomu 

jednej luki, a emisja elektronów Augera dwóch luk. Są one zapełniane przez elektrony  

z dalszych orbit (Szummer 1994, Barbacki 2007, Przedmojski 1990). Mechanizm tych 

zjawisk został przedstawiony na rysunku 4-6 (Szummer 1994): 

 

  

Rysunek 4-6. Schemat ilustrujący emisje: a) kwantu charakterystycznego promieniowania 
rentgenowskiego, b) elektronu Augera. 
Źródło: Szummer 1994. 

By usunąć elektron z określonej powłoki (K, L, M), należy pokonać energię wiązania 

atomowego, której wartość zwiększa się wraz ze zbliżaniem się orbity do jądra atomowego 

oraz wzrostem liczby atomowej pierwiastka. O długości fali emitowanego kwantu 

charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego decyduje natomiast liczba atomowa Z 

danego pierwiastka. Przeskoki i emisje związane odpowiednio z powłokami K, L, M noszą 

nazwy serii widmowych K, L, M. Linie widmowe cechuje różnorodne natężenie wynikające  

z prawdopodobieństwa przejść i wielkości energii, jednak najistotniejsze są linie  

o największej energii wiązania elektronów i najmniejszym rozszczepieniu tzn. linie serii K, 

znajdujące się w pobliżu jądra. Wraz ze wzrastającym poziomem energetycznym, postępuje 

rozszczepianie poziomów i wzrasta liczba linii. Każdy pierwiastek emituje charakterystyczne 

dla siebie linie, co jest związane z występowaniem krytycznej energii wzbudzania (energii 

minimalnej) oraz krytycznej głębokości wzbudzania. Oba te parametry zależą od krytycznego 

napięcia wzbudzającego. Wzrost tego napięcia ponad wartość krytyczną poprawia jakość 
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wykrywalności i intensywność sygnału. Niestety przy wzroście napięcia następuje absorpcja 

promieniowania X oraz wzrost tła, co powoduje obniżenie jakości odbieranego sygnału.  

W związku z tym stosuje się na ogół napięcie wzbudzenia o wartości dwu- lub trzykrotnie 

przekraczającej jego wielkość krytyczną (Szummer 1994, Barbacki 2007, Przedmojski 1990). 

Detekcja promieniowania rentgenowskiego w mikroanalizatorach może być 

realizowana metodą spektometrii z dyspersją długości fal (WDS) bądź metodą spektometrii  

z dyspersją energii (EDS) tegoż promieniowania. W pierwszym przypadku długość fali 

promieniowania charakterystycznego X określa się dzięki jego dyfrakcji na kryształach. 

Ugięcie promieni rentgenowskich na krysztale powoduje ich wzmocnienie, o wartość zgodną 

z równaniem Bragga (4-19). W praktyce próbka emitująca promieniowanie rentgenowskie 

jest nieruchoma, natomiast kryształ, na którym zachodzi ugięcie promieni, a także detektor 

promieniowania ugiętego przemieszczają się po łuku (fragment okręgu Rowlanda),  

co powoduje że w różnych położeniach kryształu warunek Bragga dla promieni X o różnych 

długościach fali charakterystycznych dla pierwiastków, z których zbudowana jest próbka, jest 

spełniony. Umożliwia to detekcję promieniowania monochromatycznego (o określonej 

długości fali). Urządzenie działa więc jak monochromator. Natomiast identyfikacji 

pierwiastków dokonuje się przez pomiar kątów odbicia i wyznaczenie z równania Bragga 

długości fali. Druga z metod, czyli dyspersja energii promieniowania rentgenowskiego 

sprowadza się do detekcji i rejestracji promieniowania na podstawie wielkości energii 

przypisanej liniom charakterystycznym dla pierwiastków od boru aż do końca układu 

okresowego (Bobrowski, Gawlicki, i inni 2003, Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010). 

W mikroanalizie rentgenowskiej rodzaj określanych właściwości próbki zależy  

od stosowanej techniki badawczej. Z punktu widzenia geometrii mikroanalizy wyróżnia się 

takie techniki pomiarowe jak mikroanaliza jakościowa (identyfikacja pierwiastków w 

wybranym na podstawie obserwacji pod mikroskopem skaningowym obszarze), mapowanie 

rozkładu stężenia pierwiastków w badanym mikroobszarze, mikroanaliza liniowa 

(rozmieszczenie wybranego pierwiastka wzdłuż określonej linii) oraz punktowa mikroanaliza 

ilościowa (określenie pierwiastków występujących w danym punkcie służące identyfikacji 

elementów mikrostruktury) (Szummer 1994). 

Mikroanaliza jakościowa opiera się na określeniu, za pomocą spektrometrów 

rentgenowskich WDS, długości fal charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego 

emitowanego przez badany materiał. Przez obrót odpowiednio dobranych kryształów określa 

się takie kąty, pod którymi następuje odbicie fal promieniowania X, o długości 

charakterystycznej dla danego pierwiastka. Dla każdego z kryształów stworzono tablice 

identyfikacyjne, które podają zależność pomiędzy rejestrowanym kątem, a długością 
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emitowanej przez dany pierwiastek fali promieniowania X, co umożliwia identyfikacje 

pierwiastków (Szummer 1994, Przedmojski 1990). 

Badanie rozkładu powierzchniowego pierwiastków jest wykorzystywane w przypadku 

próbek o niejednorodnym składzie chemicznym. W wyniku analizy uzyskuje się obrazy 

rozmieszczenia pierwiastków. W oparciu o te obrazy wykonuje się analizę różnic  

w jakościowym składzie chemicznym poszczególnych faz w danym mikroobszarze preparatu. 

W technice tej wykorzystywana jest emisja charakterystycznego promieniowa X (różne 

natężenie promieniowania w zależności od ilości danego pierwiastka w mikroobszarze) oraz 

emisje elektronów wstecznie rozproszonych i zaabsorbowanych (ilość elektronów zależy  

od średniej liczby atomowej Z w danym obszarze próbki). Zmiany natężenia promieniowania 

oraz strumienia elektronów modulują jasność plamki na ekranie monitora. Uzyskuje się w ten 

sposób obraz przedstawiający rozkład składników chemicznych na powierzchni próbki, przy 

czym jeżeli rejestrowane jest charakterystyczne promieniowanie X to powstałe obrazy są 

mapami rozmieszczenia danego pierwiastka (mapping), natomiast w przypadku rejestracji 

elektronów wstecznie rozproszonych (obrazy BEI typu COMPO) lub zaabsorbowanych 

(obrazy AEI) są to obrazy różnic składu chemicznego (Kędzior, Trybalski i Konieczny 2003, 

Senczyk 1984).  

Dzięki analizie liniowej możliwe jest zarejestrowanie zmian natężenia 

promieniowania X charakterystycznego dla danego pierwiastka wzdłuż obranej linii przesuwu 

wiązki elektronowej po próbce. Analiza ta polega na rejestracji maksymalnego natężenia 

poszczególnych linii spektralnych dla czystego wzorca, a następnie zamianie wzorca na 

badaną próbkę i rejestracji zmian natężenia promieniowania o długości fali charakterystycznej 

dla wybranego pierwiastka, podczas przesuwania stolika z próbką pod wiązką elektronów 

wzbudzających. Zawartość danego pierwiastka określa się porównując wysokość pików dla 

badanej próbki i wzorca (analiza półilościowa) (Kędzior, Trybalski i Konieczny 2003). 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku analizy ilościowej, która opiera się na 

założeniu, że natężenie emitowanego promieniowania charakterystycznego dla danego 

pierwiastka jest proporcjonalnie zależne od jego zawartości w badanym materiale. 

Twierdzenie to można zobrazować równaniem: 

 �5 	 � 
�- 1  (4-28), 

gdzie: CA – koncentracja pierwiastka A w materiale, 

IA, I(A) – natężenie emitowanego promieniowania rentgenowskiego  

w materiale i wzorcu. 
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Zależność ta jest prawdziwa jedynie dla próbek złożonych z pierwiastków 

sąsiadujących ze sobą w układzie okresowym. W pozostałych przypadkach obarczona jest 

błędami wynikającymi ze zmian natężenia promieniowania IA na drodze próbka – 

spektrometr, wywołanych przez: efekt różnicy liczb atomowych, adsorpcję promieniowania  

w czasie przebytej w próbce drogi oraz wzbudzenia fluorescencyjnego promieniowania 

charakterystycznego danego pierwiastka poprzez promieniowanie ciągłe lub 

charakterystyczne innego pierwiastka. Błędy te eliminuje się poprzez naniesienie poprawek 

(Bobrowski, Gawlicki, i inni 2003, Szummer 1994). 

W stosowanym obecnie zapisie komputerowym wynikiem końcowym analizy jest 

obraz powierzchni badanego materiału uzyskany za pomocą mikroskopu skaningowego wraz  

z zaznaczonym na nim analizowanym miejscem i/lub dołączoną mapą (Szummer 1994). 

4.2.3. Budowa i zasada działania skaningowego mikroskopu 

elektronowego 

Skaningowy mikroskop elektronowy zbudowany jest z komory działa elektronowego, 

wytwarzającej wiązkę elektronów, kolumny przyspieszającej i ogniskującej tą wiązkę, 

komory próbki ze stolikiem przedmiotowym, zestawu detektorów, które odbierają sygnały 

emitowane przez próbkę, systemu przetwarzania tych sygnałów na obraz (Barbacki 2007). 

Proces badania próbki polega na wytworzeniu przez działo elektronowe, umieszczone 

na szczycie kolumny elektrooptycznej mikroskopu, wiązki elektronów. Można 

scharakteryzować ją za pomocą parametrów takich jak napięcie przyspieszające (1 – 50 kV), 

natężenie prądu wiązki (10-11 – 10-6 A) oraz średnica wiązki elektronowej (kilka nm). Częścią 

działa elektronowego produkującą elektrony jest katoda z włókna wolframowego otoczona 

przez cylinder Wehnelta, posiadający niewielki potencjał ujemny względem katody. W ten 

sposób elektrony, które emitowane są przez włókno, a następnie przyspieszane  

do kilkudziesięciu tysięcy elektronowoltów przez potencjał dodatni anody, są wstępnie 

ogniskowane przed wejściem w obszar oddziaływania soczewek elektromagnetycznych. 

Zadaniem soczewek jest takie uformowanie wiązki elektronów, za pomocą oddziaływania 

pola magnetycznego na trajektorie ruchu elektronów, żeby w miejscu styku wiązki z badanym 

preparatem jej średnica była jak najmniejsza. Wielkość tejże średnicy wpływa  

na rozdzielczość mikroskopu w ten sposób, że im mniejsza średnica zostanie osiągnięta tym 

lepsza będzie rozdzielczość mikroskopu (Barbacki 2007, Goldstein, i inni 2003). 

W kolumnie elektronooptycznej oprócz standardowego dla mikroskopów 

elektronowych zespołu ogniskującego, składającego się z cewki kondensorowej  
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i obiektywowej, znajdują się cewki skanujące, oddziaływujące na wiązkę elektronową 

niewielkimi polami magnetycznymi. Przesuwają one strumień elektronów punkt po punkcie 

po powierzchni badanego preparatu. Detektory, które odbierają sygnały generowane przez 

preparat pod wpływem wiązki, są połączone za pomocą wzmacniaczy z siatką sterującą 

natężeniem prądu wiązki w lampie kineskopowej. Wiązka elektronowa wygenerowana  

w kineskopie porusza się synchronicznie w stosunku do wiązki w kolumnie 

elektronooptycznej, w skutek czego, na ekranie kineskopu otrzymuje się obraz. Jego jasność 

w poszczególnych punktach jest uzależniona od intensywności sygnału wytwarzanego przez 

wiązkę w odpowiadających im punktach badanej powierzchni preparatu. Obraz powstaje na 

takiej samej zasadzie jak obraz telewizyjny, a powiększenie uzyskiwane jest elektronicznie 

(Krawczykowska 2007). 

Komora próbki dodatkowo wyposażona jest w ruchomy stolik, który umożliwia jej 

przesuwanie w trzech prostopadłych kierunkach oraz obrót wokół pionowej osi, a także 

odchylenie od pionu. Daje to możliwość otrzymywania zdjęć spektroskopowych przy 

nieznacznej zmianie kąta obserwacji i dwukrotnej ekspozycji (Bolewski i Żabiński 1979, 

Barbacki 2007). 

Wysoka próżnia, w której muszą pracować, umieszczone w kolumnie 

elektronooptycznej: działo elektronowe, soczewki elektromagnetyczne i urządzenie 

odchylające, jest wytwarzana poprzez wielostopniowe wypompowywanie powietrza za 

pomocą systemu pomp i zaworów (Krawczykowska 2007). 

Do detektorów stosowanych w mikroskopie skaningowym z mikroanalizatorem 

rentgenowskim można zaliczyć: detektor elektronów wtórnych, detektor elektronów 

wstecznie rozproszonych, spektrometr dyspersji długości fal promieniowania 

rentgenowskiego WDS, spektrometr dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego EDS 

(Bobrowski, Gawlicki, i inni 2003). 

4.2.4. Preparatyka mikroskopowa 

Istotnym elementem badań przy użyciu mikroskopu elektronowego skaningowego jest 

przygotowanie próbek. Prostota preparatyki jest ważną zaletą mikroskopii skaningowej.  

Badane materiały można podzielić na przewodzące prąd elektryczny oraz te, które 

prądu nie przewodzą. Próbki przewodzące nie wymagają specjalnej preparatyki. Należy 

jedynie odtłuścić ich powierzchnię i osadzić je za pomocą odpowiedniego kleju na podstawce. 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku próbek nieprzewodzących, gdyż podczas 

bombardowania takiej próbki przez strumień elektronów, na jej powierzchni zachodzi 
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kumulacja elektronów. Emisja elektronów wtórnych oraz bieg wiązki padającej w kolejnych 

operacjach skanowania ulegają zakłóceniu. W próbce może także wystąpić przebicie 

elektryczne i miejscowe nagrzewanie powodujące zniszczenie badanego preparatu. W celu 

uniknięcia tych niepożądanych efektów pokrywa się próbki nieprzewodzące cienką warstwą 

materiału przewodzącego przez ich naparowanie w napylarkach próżniowych. Jako materiał 

pokryciowy wykorzystywane są metale szlachetne, głównie złoto i platyna, a także węgiel.  

W urządzeniu naparowującym pary metalu, powstające w temperaturze łuku elektrycznego, 

osadzają się na próbkach. Napylone warstwy charakteryzują się grubością od 0,01 do 1 nm. 

Spełniają one przede wszystkim rolę przewodnika prądu elektrycznego, ale służą także do 

zabezpieczania próbki przed termicznym oddziaływaniem wiązki elektronowej (Bobrowski, 

Gawlicki, i inni 2003, Bobrowski, Gawlicki, i inni 2010). 

Wymiary próbek przygotowywanych do analizy zależą od wielkości stolika 

 w poszczególnych modelach mikroskopów skaningowych. Na ogół nie przekraczają one 

średnicy 5 cm i wysokości 3 cm, a ich objętość jest sprowadzana do minimum (Bobrowski, 

Gawlicki, i inni 2003). 

Ze względu na tematykę tej pracy bliżej zostanie omówione przygotowanie próbek 

mineralnych, a w szczególności preparatów ziarnowych. Próbki mineralne można podzielić 

na próbki o powierzchni naturalnej i próbki o powierzchni polerowanej (zgłady, szlify).  

Do pierwszej grupy zalicza się preparaty ziarnowe, np. kryształy, ziarna mineralne, okruchy 

skał lub gleby, mikroskamieniałości. Preparaty te, w postaci luźnego osadu o wymiarach  

od kilkudziesięciu mikrometrów do kilkunastu milimetrów, obserwuje się w stanie 

naturalnym. Są one umieszczane na podłożu zapewniającym odprowadzenie ładunku  

z próbki, a więc wykonanym z materiału będącego dobrym przewodnikiem (np. aluminium), 

a następnie przymocowywane za pomocą przylepnych krążków węglowych lub taśmy 

węglowej, przewodzących ładunki elektryczne. Próbki należy osuszyć i przygotować  

w wąskich klasach ziarnowych. Ziarna należy przymocować tak by nie stykały się z sobą  

i tworzyły jedną warstwę, a każde miało kontakt z podłożem przylepnym (Kędzior, Trybalski 

i Konieczny 2003). 

W odrębny sposób przygotowuje się próbki polerowane. W tym przypadku preparaty 

powstają poprzez zatopienie luźnych ziaren (małe fragmenty skały, minerału, czy 

skamieniałości) w żywicy epoksydowej, która jest odporna na warunki wysokiej próżni i na 

działanie wiązki elektronów. Zgłady powstają poprzez zeszlifowanie tak przygotowanej 

próbki do osiągnięcia płaskiej powierzchni, a następnie jej wypolerowanie. Natomiast szlify 

są wycinane z próbki, szlifowane i polerowane do grubości około 0,03 mm (Krawczykowska 

2007). 
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4.3. Analiza obrazu w określaniu właściwości popiołów lotnych 

Człowiek większość informacji o otaczającym go świecie czerpie ze zmysłu wzroku. 

W związku z tym, w dobie znacznego rozwoju informatyki i postępującej komputeryzacji 

podjęto próby automatyzacji procesu przetwarzania informacji wizualnej. Metody 

postępowania umożliwiające obróbkę danych obrazowych nazywane są komputerową analizą 

obrazu. Służą one do przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazu. W swoim działaniu 

wykorzystują analogię z naturalnym systemem wzrokowym człowieka. Operacje 

komputerowe próbują naśladować percepcję wizualną, która zachodzi w ludzkim mózgu. 

Komputerowa analiza obrazu, składa się z następujących po sobie działań, takich jak: 

przetwarzanie obrazu, wykonanie pomiaru zadanych parametrów oraz analiza wyników tych 

pomiarów. Skuteczna realizacja tych działań polega na prawidłowym doborze parametrów dla 

poszczególnych operacji i decyduje o końcowym efekcie analizy (Wojnar, Kurzydłowski i 

Szala 2002). 

Zainteresowanie analizą obrazów w różnych dziedzinach nauki, przemysłu czy też 

sztuki znacznie wzrosło w ostatnim dziesięcioleciu. Przeciętny człowiek, spotyka się  

z technikami przetwarzania obrazów związanymi głównie z fotografią cyfrową. Jednak 

zastosowanie specjalistycznych programów analizy i przetwarzania obrazów umożliwia 

wykorzystanie komputerów w różnorodnych dziedzinach nauki i życia, z medycyną, biologią, 

geografią, kryminalistyką, meteorologią i badaniami kosmosu włącznie. Pozwala to na 

przyspieszenie pomiarów, ich pełną automatyzację, powtarzalność i odtwarzalność wyników 

analiz oraz dostęp do dużej ilości mierzonych parametrów, co poszerza potencjalne 

możliwości badawcze (Wojnar, Kurzydłowski i Szala 2002, Cytowski, Gielecki i Gola 2008, 

Tadeusiewicz i Śmietański 2011, Szponder i Trybalski 2011). 

Spektrum zastosowań metod analizy obrazu jest bardzo rozległe, dlatego też w pracy 

tej skoncentrowano się nad omówieniem możliwości wykorzystania analizy obrazu  

w określaniu właściwości popiołów lotnych.  

4.3.1. Obrazy w informatyce 

Klasyczne obrazy to obrazy analogowe, w których współrzędne dowolnego punktu 

obrazu, jego kolor lub stopień szarości przyjmują dowolne, ciągłe wartości z określonych 

rzeczywistych przedziałów. Przyjmując, że analizowany obraz jest dwuwymiarowy  

i monochromatyczny, można go przedstawić jako funkcję ciągłą I(X, Y). Argumenty X i Y 

opisują współrzędne tego obrazu, natomiast wartość funkcji jest określona przez poziom 

szarości analizowanego obrazu i nosi nazwę stopnia szarości. Obraz ten spełnia warunek: 
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 q-¡, ¢1 £ ¤  (4-29), 

gdzie:  I(X, Y) – funkcja obrazu rzeczywistego, 

 R – zbiór liczb rzeczywistych (Tadeusiewicz i Korohoda 1997).  

W komputerowej analizie obrazu wykorzystuje się obrazy cyfrowe. Powstają one  

w czasie aktywizacji sprzętowej obrazu. Akwizycja (recepcja) obrazu to szereg zjawisk 

fizycznych i elektrycznych związanych z wykonaniem, przyjęciem i zapamiętaniem obrazu,  

a także operacji matematycznych, w wyniku których otrzymuje się sztuczną reprezentację 

powierzchni w postaci obrazu cyfrowego na ekranie monitora. Jest to proces przetwarzania 

informacji zawartej w obrazie na postać cyfrową, dogodną do obróbki. Urządzeniami 

wykorzystywanymi w akwizycji obrazu są m.in.: aparaty fotograficzne, kamery CCD, 

skanery, mikroskopy elektronowe, w tym mikroskopy skaningowe, cyfrowe aparaty 

rentgenowskie, nowoczesne urządzenia diagnostyki medycznej takie jak ultrasonografy, 

echokardiografy, tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny (Młynarczuk 2008, 

Tadeusiewicz i Korohoda 1997).   

Najczęściej akwizycja obrazu odbywa się na drodze dyskretyzacji. Proces ten polega 

na zamianie funkcji obrazu I(X, Y), o argumentach zmieniających się w sposób ciągły,  

na macierz I(x, y), o x wierszach i y kolumnach. Elementy opisanej macierzy zawierają 

wartości poziomów jasności należące do dyskretnego zbioru wartości poziomów jasności. 

Obraz dyskretny spełnia warunek: 

 q-¥, ¦1 £ §  (4-30), 

gdzie:  N – zbiór liczb całkowitych z przedziału [0,  2B-1],   

B – liczbą bitów dla reprezentacji jednego punktu obrazu. 

Dyskretyzacja powoduje więc podział przestrzenny obrazu analogowego na elementy 

(piksel, raster). Obecnie stosuje się dwa sposoby rozmieszczenia cyfrowych elementów 

obrazu według siatki heksagonalnej (sześciokątnej, rysunek 4-7a) lub siatki kwadratowej 

(rysunek 4-7b).  

 

Rysunek 4-7. Struktura siatek: a) heksagonalnej; b) kwadratowej. 

a) b) 
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Rozłożenie pikseli zgodnie z siatką heksagonalną jest zbliżone do układu receptorów 

w oku człowieka, natomiast rozkład kwadratowy jest znacznie prostszy i wygodniejszy  

w obsłudze. Większość urządzeń wprowadzających i wyprowadzających obraz z komputera 

oraz powszechnie stosowanych formatów graficznych opiera się na siatce kwadratowej.  

W związku z tym rozkład ten jest również częściej stosowany w analizie obrazu. 

Dyskredytacja powoduje utratę informacji o zmianach obrazu pomiędzy kolejnymi próbkami 

sygnału wizyjnego, dlatego ważną role odgrywa wybranie rozmiarów siatki obrazu (dyktuje 

częstotliwość próbkowania). Większa częstotliwość wpływa na lepsze odwzorowanie 

oryginalnego obrazu, jednak jest związana ze zwiększeniem ilości pamięci koniecznej do 

zapisania go w pliku (Tadeusiewicz i Korohoda 1997, Tadeusiewicz i Śmietański 2011, 

Młynarczuk 2008).  

Jedną z najważniejszych cech obrazu jest format, w jakim jest on zapisywany po 

dyskretyzacji. Format obrazu definiuje się za pomocą dwóch parametrów – rozdzielczości 

przestrzennej oraz rozdzielczości barwnej. 

Rozdzielczość przestrzenna to miara zdolności rozpoznawania szczegółów obrazu, 

wyrażona ilością elementów podstawowych (pikseli, rastrów), z których składa się obraz. 

Rozdzielczość przestrzenną można zapisać jako iloczyn ilości elementów w poziomie i pionie 

obrazu. Wybór właściwej rozdzielczości obrazu jest zwykle kompromisem, gdyż im większa 

rozdzielczość, tym obraz zawiera więcej szczegółów i więcej informacji można z niego 

odczytać, ale liniowy wzrost rozdzielczości pociąga za sobą kwadratowy wzrost czasu 

przetwarzania i objętości samej reprezentacji. Najczęściej pozyskuje się obraz o dużej 

rozdzielczości i w trakcie kolejnych wstępnych etapów jego obróbki rozdzielczość obrazu jest 

zmniejszana do bardziej praktycznych rozmiarów. W większości przypadków rozdzielczości 

wynosi od 256×256 do 4096×4096. Specjalistyczne oprogramowanie do analizy obrazu 

korzysta zazwyczaj z jednej, ustalonej rozdzielczości przestrzennej, natomiast systemy 

uniwersalne umożliwiają analizę obrazów o dowolnej rozdzielczości (Tadeusiewicz i 

Korohoda 1997, Tadeusiewicz i Śmietański 2011).  

Rozdzielczość barwna jest miarą ilość poziomów szarości lub poziomów barw.  

Ze względu na ten parametr obrazy najczęściej wykorzystywane w komputerowej analizie 

obrazu dzieli się na obrazy binarne (czarno-białe), obrazy monochromatyczne (szare) i obrazy 

kolorowe. Podstawowym, najprostszym i zarazem najczęściej wykorzystywanym w analizie 

obrazu formatem jest format binarny. Przyjmuje on jedynie dwie wartości – czarny (0) i biały 

(1). Każdy punkt (piksel) tego obrazu może zostać zapisany przy użyciu tylko jednego bitu 

(obraz 1-bitowy, 1 bpp). Format monochromatyczny (szary) służy do zapisu obrazów, których 
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punkty przyjmują wartości stopni szarości z przedziału od 0 do 255. Każdemu punktowi 

obrazu można przypisać jedną z 256 wartości. Na ogół przyjmuje się 0 dla czerni i 255 dla 

bieli. Punkty tego obrazu są najczęściej zapisywane przy użyciu 1 bajta (obraz 8-bitowy). 

Ostatnim formatem jest format kolorowy. Pozwala on na zapisanie około 16,7 milionów 

różnych odcieni kolorów. Obraz kolorowy jest złożeniem kilku (na ogół trzech) obrazów 

szarych z wykorzystaniem jednego z modeli kolorów np. RGB, HLS, HSV, ISH, HVC, 

CMYK. Każdy punkt obrazu kolorowego zapisuje się przy użyciu trzech lub więcej bajtów 

(obraz 24-bitowy). Istnieje wiele innych pośrednich formatów. Wyspecjalizowane systemy 

analizy obrazu wykorzystują na ogół ustalona ilość kolorów, ale systemy uniwersalne 

zazwyczaj pozwalają na analizę obrazów o dowolnej ilości kolorów (stopni szarości) 

(Młynarczuk 2008, Tadeusiewicz i Korohoda 1997). 

Do zapisu obrazu wykorzystuje się z kolei różne formaty graficzne, które zawierają 

informacje o: liczbie bitów przypadających na jeden punkt obrazu, szerokości i wysokości 

obrazu, rzeczywistym rozmiarze obszaru reprezentowanego przez pojedynczy punkt, sposobie 

organizacji pamięci, itp. Istnieje kilka najczęściej stosowanych formatów graficznych, które 

różnią się wielkością i jakością zapisywanego obrazu oraz możliwością kompresji danych. 

Najpopularniejsze z nich to formaty TIFF (*.tif), BMP (*.bmp), JPEG (*.jpg) oraz GIF (*.gif) 

(Wojnar, Kurzydłowski i Szala 2002, Wojnar i Majorek 1994). 

4.3.2. Przetwarzanie obrazu 

Operacje przetwarzania obrazu służą do poprawienia jakości obrazu cyfrowego 

wprowadzonego do komputera, korekcji błędów wnoszonych przez system wprowadzający 

oraz do innych operacji pomocniczych, mających na celu udoskonalenie jakości obrazu. 

Operacje te dzielą się na przekształcenia geometryczne, przekształcenia punktowe (operacje 

logiczne, operacje arytmetyczne, operacje anamorficzne), przekształcenia kontekstowe (filtry 

liniowe i nieliniowe) i przekształcenia morfologiczne (Wojnar i Majorek 1994, Tadeusiewicz 

i Korohoda 1997, Tadeusiewicz i Śmietański 2011). 

4.3.2.1. Przekształcenia geometryczne 

Przekształcenia geometryczne w przetwarzaniu obrazu pełnią rolę pomocniczą. Do tej 

grupy zaliczamy m.in. przesunięcia, obroty, odbicia, zniekształcenia, skalowanie 

(powiększenia i pomniejszenia) oraz inne transformacje geometrii obrazu. Operacje tego typu 

są wykorzystywane przede wszystkim do korekcji błędów geometrii obrazu wnoszonych 

przez system wprowadzający (zniekształcenia beczkowate, trapezowe i poduszkowe 

wynikające najczęściej z niskiej, jakości układów optycznych), niwelowania niedostatków 
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systemu akwizycji obrazu oraz do operacji pomocniczych. Można je stosować jako 

samodzielne transformacje bądź jako procesy wspomagające przy innych rodzajach 

przekształceń i analiz. Przykładowo przekształcenie typu obracanie obrazu można 

pomocniczo stosować w trakcie obliczania średnic Fereta (szersze omówienie zagadnienia 

znajduje się w rozdziale 4.3.3). Podobnie operacje sztucznego zwiększania rozmiarów obrazu 

wejściowego z użyciem techniki „mirror expansion” można stosować w czasie identyfikacji 

granic ziaren (Tadeusiewicz i Korohoda 1997, Tadeusiewicz i Śmietański 2011, Obara 2006). 

4.3.2.2. Przekształcenia punktowe 

Istotą przekształceń punktowych obrazu jest to, że poszczególne punkty obrazu są 

modyfikowane niezależnie od własności elementów sąsiadujących. Każdy punkt obrazu 

wynikowego jest otrzymywany w rezultacie wykonania określonych operacji na pojedynczym 

punkcie obrazu wejściowego. Wynik przekształcenia punktu zależy jedynie od właściwości 

tego punktu, nie ma natomiast żadnego wpływu na wynik wartości punktów sąsiednich. 

Operacje te dotyczą stopnia szarości lub nasycenia barwy każdego punktu obrazu  

i wykorzystywane są do zmiana skali jasności obrazu bez zmiany geometrii obiektów 

widocznych na obrazie (utworzenie negatywu, rozjaśnienie lub zaciemnienie wybranych 

punktów obrazu). Przekształcenia punktowe mogą zostać podzielone na trzy zasadnicze 

rodzaje: operacje logiczne, operacje arytmetyczne, operacje anamorficzne (tablice korekcji 

LUT) (Cytowski, Gielecki i Gola 2008, Wojnar i Majorek 1994). 

Operacje logiczne cechuje pełna analogia w stosunku do przekształceń logicznych na 

zbiorach i najczęściej są one wykonywane na obrazach binarnych. W tym przypadku 

wszystkim punktom obrazu o wartości 1 przypisuję się wartość logiczną „prawda”, a punktom 

o wartości 0 – wartość logiczną „fałsz”. W analizie obrazów binarnych można traktować 

wszystkie punkty o wartości 1 jako zbiór A, natomiast pozostałe punkty o wartości 0 jako 

dopełnienie zbioru A. Do operacji logicznych możemy zaliczyć takie operacje jak 

zaprzeczenie (NOT), iloczyn logiczny (AND), suma logiczna (OR), suma rozłączna (XOR), 

równoważność logiczna (NXOR), różnica logiczna (SUB). Interpretację tych operacji 

ilustruje rysunek 4-8 (Wojnar, Kurzydłowski i Szala 2002, Russ 1999, Wojnar i Majorek 

1994, Tadeusiewicz i Korohoda 1997). 
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Rysunek 4-8. Schemat wyniku zastosowania różnorodnych operacji logicznych. 
Źródło: Wojnar, Kurzydłowski i Szala 2002.  

Przekształcenia logiczne można rozszerzyć na obrazy szare, ale operacje prowadzone 

są dla każdego bitu oddzielnie, przy czym każdy z 256 stopni szarości zapisuje się w systemie 

dwójkowym z szeregu ośmiu cyfr składających się z 0 i 1 (zapis ośmiobitowy). W większości 

przypadków w wyniku stosowania przekształceń logicznych na obrazach szarych otrzymuje 

się zaskakujące wyniki. Istnieje natomiast kilka wyjątków, w których zastosowanie takiej 

analizy przynosi współmierne efekty np. maskowanie obrazu przy pomocy binarnej maski w 

celu usunięcia zbędnych elementów lub usuwanie bitów służące usunięciu drobnych 

fluktuacji (szumów) w obrazie (Wojnar, Kurzydłowski i Szala 2002, Wojnar i Majorek 1994). 

Operacje arytmetyczne polegają na poddawaniu zarówno samych obrazów jak  

i obrazów z liczbami działaniom arytmetycznym. W wyniku tych operacji, dla każdego  

z punktów otrzymuje się nową wartość stopnia szarości, która jest równa wynikowi 

odpowiedniego działania arytmetycznego przeprowadzonego na stopniu szarości danego 

obrazu przed przekształceniem. Jeżeli działaniom poddaje się tylko obrazy, muszą posiadać 

one jednakowe rozmiary. Przykładami operacji arytmetycznych są m.in. dodawanie, 

odejmowanie, mnożenie, dzielenie, szukanie minimum lub maksimum dwóch obrazów, 

wartość bezwzględna, linowa kombinacja dwóch obrazów, a także wiele innych funkcji 

matematycznych (np. funkcja sinus, cosinus, tangens, logarytmiczna, potęgowa, wykładnicza, 

i wiele innych) (Wojnar i Majorek 1994, Tadeusiewicz i Korohoda 1997).  

W operacjach anamorficznych wykorzystuje się tablice korekcji LUT. Operacje te 

wartością poziomów szarości poszczególnych pikseli przypisują nowe wartości, określone 

zgodnie z zadaną funkcją. Tablice LUT zawierają zestawienie wartości poziomów szarości 

poszczególnych punktów z ich wartościami po przekształceniu. Dla obrazów szarych tak 

A B 

A XOR 
B 

A NXOR B A - B 

NOT A A OR B A AND B 
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utworzona tablica składa się z 512 liczb (2×256), czyli z zakresu 0 – 255. Należy zaznaczyć, 

że tablice LUT zmieniają jedynie densytometryczną strukturę obrazu (rozkład stopni szarości 

w obrazie), a nie mają wpływu na jego geometrię. Przekształcenia tego typu nie wprowadzają 

nowych informacji do obrazu, a jedynie służą do lepszego podkreślenia jego szczegółów  

i lepszego wydobycia informacji już zawartej w obrazie. W związku z tym  

w przekształceniach anamorficznych funkcje przekształcające powinny mieć charakter ściśle 

rosnący lub malejący, co umożliwia przeprowadzenie operacji odwrotnej i odtworzenie 

pierwotnego obrazu. Jeżeli przeprowadzone przekształcenie nie spełnia tego warunku,  

to wpływa ono istotnie na informację zawartą w obrazie. Przykładami operacji 

anamorficznych są normalizacja, gamma modulacja, czy też wyrównanie histogramu (Wojnar 

i Majorek 1994, Tadeusiewicz i Śmietański 2011).  

Normalizacja obrazu wykorzystuje funkcję liniową do sprowadzenia przedziału zmian 

wartości punktów wyjściowych obrazu do pewnego ustalonego zakresu. Na ogół przypisuje 

ona punktowi o największej wartości wartość 255, a o najmniejszej wartości wartość 0. 

Umożliwia to lepsze zróżnicowanie szczegółów w obrębie obrazu (Wojnar i Majorek 1994).  

Natomiast gamma modulacja polega na rozszerzeniu zakresu szarości dla ciemnych 

partii obrazu i zawężeniu go dla partii jasnych. Najczęściej wykorzystuje ona funkcję typu: 

 q¨ 	 q7  (4-31), 

gdzie: I’  – wartość stopnia szarości po przekształceniu, 

 I – wartość stopnia szarości przed przekształceniem, 

 γ – stały wykładnik, zwykle liczba naturalna. 

Przekształcenie to umożliwia redukcję nadmiernego kontrastu obrazu wyjściowego  

i znacznie poprawia jego jakość (Tadeusiewicz i Korohoda 1997, Russ 1999).  

Wyrównanie histogramu to przekształcenie jasności poszczególnych punktów obrazu, 

tak aby ilość punktów o jasności leżącej w każdym z równych przedziałów histogramu była w 

przybliżeniu taka sama. Operacja ta polega na zmianie położenia (wzdłuż poziomej osi 

odpowiadającej stopniom szarości poszczególnych pikseli) kolejnych słupków, zawierających 

zliczenia liczby pikseli o danej szarości. Przekształcenie to powoduje w obrazie zwiększanie 

różnic jasności pomiędzy pikselami o często występującej jasności, co powoduje statystyczne 

zwiększenie się kontrastu pomiędzy sąsiednimi punktami i poprawę czytelności obrazu 

(Tadeusiewicz i Korohoda 1997, Wojnar, Kurzydłowski i Szala 2002).  

Ponadto istnieje również możliwość przeprowadzenia lokalnego wyrównania 

histogramu. Operacja ta polega na podzieleniu obrazu na szereg kwadratowych pól o zadanej 

wielkości i przeprowadzeniu wyrównania histogramu w każdym z tych pól. Przekształcenie to 
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jest wykorzystywane do kompensowania zmian obrazu wynikających z nierównomiernego 

oświetlenia fotografowanego preparatu (Wojnar i Majorek 1994, Russ 1999).  

Wśród przekształceń punktowych obrazu na szczególną uwagę zasługuje jego 

binaryzacja, czyli przekształcenie obrazu mającego wiele poziomów szarości 

(monochromatyczny, kolorowy) w obraz czarno-biały (binarny). Jej celem jest redukcja ilości 

informacji zawartej w obrazie. Obrazy binarne maja dwa poziomy szarości, kolor biały 

(wartość 1) i kolor czarny (wartość 0). Binaryzacja jest wykorzystywana praktycznie we 

wszystkich algorytmach analizy obrazu i jest przeprowadzana na wiele sposobów. Metody 

binaryzacji dzielą się na: 

― binaryzację z dolnym progiem – polega na zamianie wszystkich pikseli o wartości 

poniżej wybranego progu czułości na czarne (0), a pikseli o wartości powyżej progu 

na białe (1). Dla obrazów cyfrowych reprezentowanych przez dwuwymiarową funkcję 

I(x, y), której argumenty x i y opisują powierzchniowe współrzędne punktów obrazu, 

zaś wartość funkcji określona jest przez poziom szarości obrazu, funkcja ta wyraża się 

następującym wzorem: 

 q¨-¥, ¦1 	  ©0; q-¥, ¦1 « u¬1; q-¥, ¦1  u¬ ®  (4-32), 

gdzie: I(x, y) – jasność punktu w obrazie źródłowym q-¥, ¦1 £ �0, 2¬ / 1�; 
 I’(x, y) – wartość odpowiedniego punktu w obrazie wynikowym,  

  q′-¥, ¦1 £ ¯0,1°; 
 pB – próg binaryzacji; 

― binaryzację z górnym progiem – polega na zamianie wszystkich pikseli o wartości 

powyżej wybranego progu czułości na czarne (0), a pikseli o wartości poniżej progu 

na białe (1). Funkcja ta przyjmuje następującą postać: 

 q¨-¥, ¦1 	  ©0; q-¥, ¦1 ± u¬1; q-¥, ¦1 ² u¬ ®  (4-33). 

Przy zachowaniu tej samej wartości progu obraz przekształcony za pomocą 

binaryzacji z górnym progiem jest negatywem obrazu powstałego na skutek binaryzacji  

z dolnym progiem. 

― binaryzacja z podwójnym ograniczeniem – polega na wprowadzeniu dwóch progów 

(dolnego i górnego). W wyniku przekształcenia wszystkie punkty o wartościach 

stopnia szarości zawartych pomiędzy progami zamienia się na białe (1), a pozostałe 

punkty na czarne (0). Binaryzację tego typu ilustruje funkcja: 
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 q¨-¥, ¦1 	  ³ 0; q-¥, ¦1 « u¬:    1; u¬: ² q-¥, ¦1 «0; q-¥, ¦1  u¬B
® u¬B  (4-34), 

gdzie:  pB1, pB2 – progi binaryzacji, pB1<pB2. 

― binaryzacja warunkowa (binaryzacja z histerezą) – polega na wprowadzeniu dwóch 

wartości progowych, z których pierwsza jest mniejsza od drugiej. Dla każdego punktu 

obrazu, charakteryzującego się stopniem szarości, binaryzacja warunkowa zachodzi  

w taki sposób, że jeżeli stopień szarości danego punktu ma wartość większą od drugiej 

z wartości progowych, to punkt ten zostaje zamieniony na biały (1). Jeżeli punkt ma 

wartość stopnia szarości mniejszą niż pierwsza wartość progowa to zostaje on 

zamieniony na czarny (0). Natomiast wszystkie ciągłe obszary punktów o wartościach 

stopnia szarości zawartych pomiędzy wartościami progowymi zostają zamienione na 

punkty białe (1), jeżeli sąsiadują z punktami zamienianymi na białe. W przeciwnym 

przypadku całe obszary punktów zostają zamienione na punkty czarne (0). 

Binaryzację tą można zapisać w postaci: 

 q¨-¥, ¦1 	  ³ 0; q-¥, ¦1 « u¬:    m; u¬: ² q-¥, ¦1 «1; q-¥, ¦1  u¬B
® u¬B  (4-35), 

gdzie: s – wartości sąsiadujących punktów, m £ ¯0,1°. 
Binaryzacja z histerezą pozwala na wydzielenie z obrazu cząstek zawierających 

jasne elementy, tym samym poprawiając selektywność tej operacji.   

― binaryzacja wielokryterialna – polega na kilkukrotnym złożeniu operacji binaryzacji  

z dwoma progami i wyraża się za pomocą funkcji: 

 q¨-¥, ¦1 	  
µ¶·
¶̧ 0; q-¥, ¦1 « u¬:1; u¬: ² q-¥, ¦1 « u¬B0; u¬B ² q-¥, ¦1 « u¬�1; u¬� ² q-¥, ¦1 « u¬G0; q-¥, ¦1  u¬G

®  (4-36), 

gdzie:  pB1, pB2, pB3, pB4 – progi binaryzacji, pB1<pB2<pB3<pB4. 

Binaryzacja tego typu jest stosowana do połączenia i wydzielenia tych obszarów 

obrazu, które znacznie różnią się poziomem szarości. Istnieje również możliwość podziału 

obrazów, w których występują grupy obiektów o bardzo różnych poziomach szarości, na 

kilka obrazów binarnych, z których każdy odpowiada jednej grupie obiektów (Tadeusiewicz i 

Korohoda 1997, Wojnar i Majorek 1994, Młynarczuk 2008, Krawczykowska 2007). 

Ważnym problemem w czasie binaryzacji jest wybór progu binaryzacji. Bardzo często 

w celu jego wyznaczenia wykonuje się analizę profilu z wykorzystaniem histogramu (analizę 
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wykresu częstości występowania poszczególnych stopni szarości w obrazie).  Jeśli histogram 

ma rozkład dwumodalny, tzn. że można wyróżnić na obrazie dwa rodzaje często 

występujących punktów – ciemne i jasne. Zależnie od sytuacji jedne z nich reprezentują 

obiekty analizy, a drugie tło. Do ich wydzielenia można wykorzystać binaryzację z górnym 

lub z dolnym progiem, a wartość progu należy tak ustalić, by przypadała na minimum zawarte 

między dwoma maksimami na wykresie (Tadeusiewicz i Korohoda 1997, Wojnar i Majorek 

1994, Krawczykowska 2007). 

Binaryzacja jest prawie zawsze stosowana w analizie obrazów, gdyż tylko na obrazach 

binarnych można wykonywać większość pomiarów i złożonych przekształceń (podstawowe 

pomiary – liczebność elementów, pole powierzchni, długość; analiza i modyfikacja kształtu 

obiektów; definiowanie przekształceń obrazów monochromatycznych) (Tadeusiewicz i 

Korohoda 1997, Krawczykowska 2007). 

4.3.2.3. Przekształcenia kontekstowe (filtry) 

Przekształcenia kontekstowe polegają na modyfikacji poszczególnych elementów 

obrazu, w zależności od stanu ich samych i stanu ich otoczenia. Ze względu na kontekstowość 

mogą zajmować dużo czasu, ale algorytmy tworzące te operacje są proste, regularne  

i dodatkowo mogą być wykonywane na wszystkich punktach obrazu jednocześnie. Do 

przekształceń tego typu należą filtry, które do wyznaczenia wartości stopnia szarości 

pojedynczego punktu obrazu wyjściowego, wykorzystują wartości otaczających go punktów 

obrazu wejściowego. Filtry to nic innego jak funkcja, zgodnie z którą obraz wejściowy jest 

przekształcany metodą „punkt po punkcie” w obraz wyjściowy. Właściwości filtru zależą 

ściśle od właściwości realizującej go funkcji. Ze względu na charakter tej funkcji filtry można 

podzielić na filtry liniowe, na ogół prostsze w wykonaniu oraz filtry nieliniowe, cechujące się 

zdecydowanie większymi możliwościami funkcyjnymi. Filtry w istotny sposób zmieniają 

informacje zawarte w obrazie, w związku z czym umożliwiają usunięcie niepożądanych 

obiektów (zakłóceń i szumów), a także wydobycie z obrazu użytecznych informacji, których 

nie można dostrzec bezpośrednio. Jednak wybór odpowiednich filtrów nie jest łatwy, gdyż nie 

ma uniwersalnego sposobu filtracji, a każdy wypadek wymaga indywidualnego podejścia 

(Russ 1999, Tadeusiewicz i Śmietański 2011).  

Przekształcenia tego typu stosuje się głównie do: poprawy jakości technicznej obrazu 

(obrazy nieostre, poruszone, o niewielkim kontraście), korekcji wad obrazu, wzmocnienia  

w obrazie wybranych elementów zgodnych z posiadanym wzorcem, stłumienia szumu  

w obrazie, rekonstrukcji uszkodzonych fragmentów obrazu (Wojnar i Majorek 1994). 
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Filtracja liniowa  polega na wykonaniu przekształceń w oparciu o pewną liniową 

kombinację wybranych pikseli obrazu wejściowego. Aby filtrację można było uznać za 

liniową, funkcja realizująca przekształcenia musi spełniać dwa warunki – addytywności  

i jednorodności. Warunki te ilustrują równania: 

 ¹-P º »1 	 ¹-P1 º ¹-»1  (4-37), 

 ¹-lP1 	 l¹-P1   l £ ¤  (4-38), 

gdzie: ϕ – funkcja realizująca filtr, 

 f, g – obrazy podlegające filtracji. 

Dodatkowo najczęściej wykorzystuje się filtry liniowe spełniające warunek 

niezmienności względem przesunięcia: 

 ¹\Po¼¼½] 	 �¹-P1�o¼¼½  (4-39), 

gdzie: ¾¼½ – wektor przesunięcia.  

Oznacza to, że każdy punkt obrazu jest analizowany i przekształcany w identyczny 

sposób, niezależnie od jego położenia (Tadeusiewicz i Korohoda 1997). 

Wśród najczęściej stosowanych filtrów liniowych wyróżnia się konwolucje, 

konwolucje dyskretne, filtry dolnoprzepustowe, filtry górnoprzepustowe (gradienty, 

wykrywające narożniki, wykrywające krawędzie – laplasjany). Filtry liniowe są stosowane 

przede wszystkim ze względu na ich prostotę, ale ich działanie obarczone jest wadą 

polegającą na niszczeniu drobnych szczegółów obrazu podczas usuwania zakłóceń (Russ 

1999, Wojnar, Kurzydłowski i Szala 2002, Krawczykowska 2007). 

Filtracja nieliniowa polega na wykonaniu przekształceń obrazu w oparciu o funkcję 

nieliniową. Podstawowe filtry tego typu zmieniają kontrast obrazu z zastosowaniem 

klasycznych funkcji, takich jak funkcja logarytmiczna, wykładnicza i potęgowa. Jednak 

istnieje cała gama filtrów nieliniowych, których działanie oparte jest na lokalnym sąsiedztwie 

analizowanego punktu. Filtrami tego typu są: 

― filtry logiczne – badają wartość wyrażenia logicznego opisującego związki pomiędzy 

punktami z wybranego w zależności od potrzeb sąsiedztwa, przy czym najczęściej 

wybiera się otoczenie w postaci czterosąsiedztwa z analizowanym punktem; tego typu 

filtrację wykorzystuje się w szczególności do przekształcania obrazów binarnych; 

― filtry medianowe – analizują stopnie szarości lokalnego otoczenia tak, jak 

uporządkowane w pewien sposób ciągi liczb; z wartości poszczególnych punktów w 

ciągu uporządkowanym rosnąco wybierane są wartość środkowe (mediana), natomiast 
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odrzucane wartości skrajne (szumy); filtracje tego typu usuwają większość lokalnych 

zakłóceń szumów i nie wprowadzają do obrazu nowych wartości, a tym samym nie 

powodują zamazywania krawędzi i drobnych detali; 

― filtry ekstremalne (minimalny i maksymalny) – są oparte na podobnej zasadzie,  

co filtry medianowe; w wyniku ich działania otrzymuje się wartości odpowiadające 

minimum, bądź maksimum z lokalnego otoczenia punktu; obraz po przekształceniu 

filtrem minimalnym staje się ciemniejszy i pozbawiony znacznej liczby szczegółów,  

a po filtracji filtrem maksymalnym jaśniejszy; filtry tego typu stosuje się do 

wygładzania konturów i eliminacji części szumów 

― filtry adaptacyjne – charakterystyka ich działania zmienia się w zależności od cech 

analizowanego obszaru; działają dwuetapowo: w pierwszym etapie, dla każdego 

punktu wyznaczane są wartości parametru, umożliwiające zaklasyfikowanie danego 

punktu jako należącego bądź nienależącego do krawędzi; w drugim etapie wykonuje 

się filtrację uśredniającą jedynie dla punktów nienależących do krawędzi; pozostałe 

punkty (należące do krawędzi) pozostają bez zmian; dzięki tej filtracji unika się 

rozmycia krawędzi obrazu (Russ 1999, Wojnar i Majorek 1994, Tadeusiewicz i 

Korohoda 1997). 

Transformata Fouriera jest odmianą przekształceń kontekstowych, w których 

kontekstem jest w zasadzie cały obraz. Operację tą można przedstawić jako funkcję będącą 

sumą wielu funkcji sinus i cosinus. Transformata Fouriera jest wykorzystywana przede 

wszystkim do wydzielenia lub ilościowego opisu tych cech obrazu, które są lepiej widoczne 

w spektrum Fouriera niż w obrazie, jako pośredni etap obliczeń w filtracjach liniowych 

(konwolucje, korelacje) oraz do wzmacniania i usuwania składowych obrazu. W tym ostatnim 

przypadku za pomocą transformaty Fouriera tworzone jest dwuwymiarowe widmo obrazu, 

które następnie podlega określonej modyfikacji (usuwane składowe o wysokich 

częstotliwościach), a na końcu dokonywana jest rekonstrukcja obrazu (odwrotna transformata 

Fouriera). Takie przetwarzanie obrazów pozwala na precyzyjne kontrolowanie skutków 

przekształceń, jest obliczeniochłonne i nie wnosi znaczących różnic do jakości obrazów 

(Tadeusiewicz i Korohoda 1997). 

4.3.2.4. Przekształcenia morfologiczne  

Przekształcenia morfologiczne realizują najbardziej złożone operacje związane  

z analiza kształtu elementów obrazu oraz ich wzajemnego położenia. Morfologia 

matematyczna pozwala na klasyfikowanie obiektów na podstawie ich kształtu lub 

odtwarzanie niektórych brakujących elementów. Istotą każdej operacji morfologicznej jest 
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tzw. element strukturalny, czyli pewien podzbiór elementów sztucznie stworzonego wycinka 

obrazu z wyróżnionym punktem centralnym. Istotną cechą przekształceń morfologicznych 

jest możliwość przekształcania tylko tej części punktów obrazu, których otoczenie jest zgodne 

z elementem strukturalnym, co pozwala na precyzyjne planowanie przekształceń.  

Na przekształcenie morfologiczne składa się: przemieszczanie punktu centralnego elementu 

strukturalnego po całym obrazie, sprawdzenie w każdym punkcie obrazu, czy rzeczywista 

konfiguracja pikseli obrazu w otoczeniu tego punktu zgodna jest z wzorcowym elementem 

strukturalnym, oraz wykonanie ustalonej operacji na badanym punkcie obrazu w przypadku 

wykrycia zgodności struktury analizowanego fragmentu obrazu i wzorca. Do podstawowych 

przekształceń morfologicznych zalicza sie: erozję i dylatację, otwarcie i zamkniecie, 

pogrubianie i ścienianie oraz szkieletyzację (Wojnar i Majorek 1994). 

Erozja i dylatacja polegają na dodawaniu bądź usuwaniu pikseli z obrazu zgodnie  

z przyjętym elementem strukturalnym. Elementy strukturalne mogą mieć kształt koła, 

odcinka, trójkąta, kwadratu, czy elipsy. Wielkość elementu strukturalnego wyznacza stopień 

erozji i dylatacji (Russ 1999). 

Erozja polega na przetaczaniu elementu strukturalnego po wewnętrznej stronie brzegu 

obiektu zawartego na obrazie i wyznaczaniu kolejnych położeń centralnego punktu elementu 

strukturalnego jako brzegów obiektu zerodowanego. Erozja posiada kilka istotnych cech  

o znaczeniu praktycznym. Przede wszystkim charakteryzuje się addytywnością, co umożliwia 

interpretację erozji o założonej wielkości jako złożenia odpowiedniej liczby erozji 

jednostkowych. Erozja posiada zdolność do eliminowania drobnych szczegółów, wygładzania 

brzegów obiektów, czy też uwypuklania fragmentów obrazu zorientowanych liniowo w tym 

samym kierunku co element strukturalny. Dodatkowo erozja wykorzystywana jest  

do generalizacji obrazu na skutek usunięcia drobnych, odizolowanych i wyróżnionych 

obiektów, wygładzenia ich brzegów, zmniejszenia ich długości i powierzchni, podziału 

większych obiektów na mniejsze, itp. (Wojnar i Majorek 1994, Wojnar, Kurzydłowski i Szala 

2002, Tadeusiewicz i Korohoda 1997). 

Dylatacja jest przekształceniem odwrotnym do erozji.  W tym przypadku element 

strukturalny jest przetaczany po zewnętrznej stronie brzegu obiektu, a kolejne położenia 

środka elementu strukturalnego wyznaczają brzeg obiektu po dylatacji. Przekształcenie  

to umożliwia zamykanie małych otworów i wąskich „zatok” w konturach obiektów, łączenie 

obiektów położonych blisko siebie, a także generalizacje obrazu na skutek usunięcia 

drobnych wklęsłości w wyróżnionych obiektach, wygładzenia ich brzegów, zmniejszenia ich 

długość i zwiększenia powierzchni, połączenia mniejszych, blisko położonych obiektów  

w większe, itp. (Wojnar i Majorek 1994, Tadeusiewicz i Korohoda 1997).  
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Oprócz licznych zalet, erozja i dylatacja, posiadają jedną istotną wadę. W czasie 

operacji tego typu zmieniają się wymiary pól powierzchni przekształcanych obiektów, co ma 

istotny wpływ na wyniki analizy obrazu (Russ 1999). 

Przekształcenia typu otwarcie i zamknięcie stanowią złożenie erozji i dylatacji. 

Różnią się one jedynie kolejnością wykonania przekształceń składowych. Otwarcie polega na 

przetaczaniu elementu strukturalnego po wewnętrznej stronie brzegu figury i odrzuceniu 

wszystkich punktów, które nie mogą być osiągnięte przez ten element.  Inaczej, otwarcie to 

operacja polegająca na wykonaniu w pierwszej kolejności erozji, a następnie dylatacji. 

Zamknięcie natomiast polega na przetaczaniu elementu strukturalnego po zewnętrznej stronie 

brzegu figury i dodaniu do niej wszystkich punktów, które nie mogą być osiągnięte przez ten 

element.  Zamknięcie jest więc operacją, w której najpierw następuje dylatacja, a potem 

erozja. Zasadę prezentuje równanie: 

 ¿-P1 	 À-P1 º v-P1  (4-40), 

 �-P1 	 v-P1 º À-P1  (4-41), 

gdzie: f – figura, obiekt, 

E(f) –  erozja, 

 D(f) –  dylatacja, 

 O(f) –  otwarcie, 

 Z(f) –  zamknięcie. 

W przekształceniach otwarcia i zamknięcia rozpatruje się cały element strukturalny, 

a nie tylko jego punkt centralny jak to miało miejsce w przypadku erozji i dylatacji. Otwarcie 

i zamknięcie są przekształceniami rosnącymi i spełniają nierówność: 

 À-P1 « ¿-P1 « �-P1 « v-P1  (4-42) 

Ponadto w przeciwieństwie do erozji i dylatacji, które wykazują addytywność, operacje 

otwarcia i zamknięcia są niezmienne względem samych siebie: 

 ¿\¿-P1] 	 ¿-P1  (4-43), 

 �\�-P1] 	 �-P1  (4-44). 

Powtórne wykonanie przekształcenia tego typu nie wprowadza żadnych zmian  

w obrazie (Wojnar, Kurzydłowski i Szala 2002, Tadeusiewicz i Korohoda 1997). 

Dla obrazów binarnych operacje otwarcia można wykorzystywać do usuwania 

drobnych obiektów i szczegółów (np. półwyspy i wypustki), bez zmiany wielkości pola 
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powierzchni zasadniczej części figury, oraz do rozłączania niektórych drobnych obiektów.  

W tym przypadku operacje zamknięcia służą do wypełniania wąskich wcięć i zatok, a także 

drobnych otworów wewnątrz obiektu, bez zmiany pola powierzchni jego zasadniczej części,  

a także do łączenia obiektów leżących blisko siebie. Żadna z tych operacji nie zmienia 

kształtu i wymiarów dużych obiektów o gładkich brzegach (Wojnar i Majorek 1994). 

W analizie obrazów szarych i kolorowych zarówno otwarcie, jak i zamknięcie 

powoduje rozmycie szczegółów obrazu, przy czym otwarcie rozmywa części jasne obrazu,  

a zamkniecie części ciemne. Operacje te obok pozytywnych właściwości polegających na 

usuwaniu zakłóceń, nieznacznie zniekształcają obraz (Wojnar i Majorek 1994).   

Wykorzystując operacje otwarcia i zamknięcia można zbudować kolejne, bardziej 

skomplikowane przekształcenia morfologiczne. Należą do nich m.in. złożenie otwarcia  

i zamknięcia, otwarcie i zamknięcie właściwe, czy automediana (Wojnar i Majorek 1994). 

Ścienianie i pogrubianie są kolejnymi operacjami morfologicznymi wykonywanymi, 

przy użyciu elementu strukturalnego, na obiektach zawartych w obrazie (Russ 1999).  

Ścienianie obiektu polega na przyłożeniu elementu strukturalnego do każdego punktu 

obrazu, w taki sposób by punkt centralny elementu pokrywał się z analizowanym punktem  

i ustaleniu czy element strukturalny pokrywa się z sąsiedztwem tego punktu. Jeżeli element 

strukturalny nie pasuje do sąsiedztwa analizowanego punktu jego wartość nie ulega zmianie, 

w przeciwnym wypadku wartość analizowanego punktu zamienia się na 0. Obiekt wyjściowy 

(otrzymany w wyniku ścieniania) mieści się wewnątrz obiektu wejściowego. Operację tę 

można powtarzać wielokrotnie, aż do momentu gdy kolejne powtórzenie nie będzie 

wprowadzać żadnych zmian w obrazie. W wyniku ścieniania usuwane zostają wszystkie 

elementy odpowiadające elementowi strukturalnemu, a więc punkty zawarte wewnątrz 

przekształcanego obiektu. Pozostają jedynie wszystkie punkty stykające się z tłem, a więc 

punktu brzegowe obiektu (Wojnar i Majorek 1994, Tadeusiewicz i Korohoda 1997).  

Pogrubianie jest operacją odwrotną do ścieniania.  Polega ono na przyłożeniu 

elementu strukturalnego do każdego punktu obrazu, w taki sposób by punkt centralny 

elementu pokrywał się z analizowanym punktem, a następnie ustaleniu czy ten element 

pokrywa się z sąsiedztwem badanego punktu. Jeżeli element strukturalny nie pasuje do 

sąsiedztwa analizowanego punktu jego wartość nie ulega zmianie, w przeciwnym wypadku 

wartość analizowanego punktu zamienia się na 1 (Wojnar i Majorek 1994).  

Ścienianiu i pogrubianiu można poddawać zarówno obrazy binarne (częściej), jak  

i szare czy kolorowe, jednak końcowym efektem tych przekształceń jest zawsze obraz binarny 

(Russ 1999). 
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Szkieletyzacja polega na wyodrębnieniu osiowych punktów (szkieletów obiektów)  

w analizowanym obrazie, a jej celem jest zbudowanie szkieletów obiektów do dalszej analizy. 

Szkielet obiektu to zbiór wszystkich punktów równoległych do co najmniej dwóch punktów 

należących do brzegu tego obiektu. Szkielet jest znacznie mniejszy od obiektu, ale w pełni 

odzwierciedla jego topologiczne właściwości, tzn. że szkielet obiektu z otworem posiada 

zamkniętą pętlę, szkielet rozwidlonego obiektu ma punkty węzłowe, a szkielet podłużnego 

obiektu jest długi. Dzięki temu analiza szkieletu obiektu umożliwia przeprowadzenie m.in.: 

klasyfikacji cząstek na podstawie ich kształtu, określenia orientacji podłużnych obiektów, 

rozdzielenia „posklejanych” obiektów, wyznaczania linii środkowej szerszej linii, czy też 

symulację procesu rozrostu cząstek oraz tworzenia struktury ziarnistej. Szkieletyzacja 

najczęściej realizowana jest poprzez ścienianie obiektu wybranym elementem strukturalnym. 

Kształt elementu strukturalnego do szkieletyzacji dobiera się w zależności od siatki punktów  

i charakterystyki geometrycznej obrazu.  Szkielet otrzymany w wyniku wielokrotnego 

powtórzenia tej operacji na ogół nie jest szkieletem w sensie matematycznym, ale dobrze 

modeluje kształt przekształcanego obiektu. Niestety szkieletyzacja może prowadzić do 

tworzenia się niepotrzebnych, bocznych odgałęzień szkieletu, szczególnie jeśli obraz 

wejściowy posiada zakłócenia. Wada ta nie podważa jednak przydatności wytworzonych  

w ten sposób szkieletów w analizie obrazu (Wojnar i Majorek 1994, Russ 1999, Tadeusiewicz 

i Korohoda 1997).  

Oprócz omówionych powyżej podstawowych przekształceń morfologicznych istnieją 

liczne algorytmy złożone – operacje, składające się z sekwencji podstawowych przekształceń 

ułożonych w odpowiedniej kolejności. Poprawny i skuteczny dobór tych przekształceń jest 

bardzo trudny, jednak istnieje wiele zestawów operacji, które można stosować jako gotowe 

szablony przy rutynowych pracach. Do tego typu przekształceń należą m. in.: 

― rekonstrukcja – przywrócenie początkowego obrazu dużych obiektów po usunięciu 

drobnych wypustek, 

― czyszczenie brzegu – usuwanie obiektów przeciętych przez brzeg obrazu, 

― zalewanie otworów – ujednolicanie powierzchni obiektów, likwidacja otworów 

wewnątrz obiektów, 

― funkcja odległości – utworzenie obrazu wieloodcieniowego, w którym każdy punkt 

ma wartość równą jego najkrótszej odległości od brzegu obiektu, 

― erozja warunkowa – erodowanie każdego obiektu do momentu, w którym następny 

krok erozji spowoduje całkowite usunięcie tego obiektu, 

― propagacja geodezyjna – analiza odległości geodezyjnej, 
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― segmentacja – rozdzielanie sklejonych cząstek, 

― biały i czarny top-hat – detekcja szczytów i dolin (Wojnar i Majorek 1994, 

Młynarczuk 2008). 

4.3.3. Analiza obrazu 

Następnym etapem badań jest analiza obrazu polegająca na wyodrębnieniu, z całości 

informacji zawartej w obrazie wejściowym, części informacji istotnej z punktu widzenia 

użytkownika lub procesu. Wiąże się to ze znaczną redukcją ilości danych. Analizę można 

wykonywać przy pomocy narzędzi programowych lub sprzętowych, przy czym narzędzia 

programowe są znacznie bardziej uniwersalne. Wynikiem analizy obrazu są dane jakościowe  

i ilościowe, opisujące określone cechy obrazu lub całej grupy obrazów. Charakter danych 

zależy od dziedziny nauki i techniki, w jakiej została przeprowadzona analiza. Ten etap 

składa się z segmentacji obrazu, indeksacji zawartych na nim obiektów oraz wykonania 

pomiarów tych obiektów (Tadeusiewicz i Korohoda 1997). 

4.3.3.1. Segmentacja 

Segmentacja obrazu jest etapem przejściowym pomiędzy przetwarzaniem obrazu,  

a analizą poszczególnych obiektów zawartych na obrazie. Celem segmentacji jest podział 

uprzednio przetworzonego obrazu na fragmenty odpowiadające obiektom widocznym na tym 

obrazie. Technika ta umożliwia, więc wydzielenie tych obszarów obrazu, które spełniają 

kryteria jednorodności, takie jak np. kolor obszaru, poziom jasności, stopień szarości, faktura. 

Najczęściej polega ona na oddzieleniu obiektów wchodzących w skład obrazu 

 i wyodrębnieniu ich od tła obrazu. Obiekty wydzielone w ten sposób na ogół mają swoje 

odpowiedniki (np. płaszczyzny, powierzchnie) w rzeczywistości przedstawionej na obrazie. 

Dzięki temu segmentacja jest szeroko wykorzystywana jako etap przygotowawczy  

do rozpoznawania obiektów, określania ich relacji przestrzennych, czy też detekcji cech 

obiektów (Tadeusiewicz i Korohoda 1997).  

W większości przypadków segmentacja wykonywana jest przy użyciu jednej z dwóch 

technik. Pierwsza z nich nosi nazwę segmentacji przez podział obszaru (region – splitting) lub 

segmentacji iteracyjnej. Polega ona na stopniowym dzieleniu dużych obszarów obrazu na 

mniejsze, w których właściwości pikseli spełniają kryteria jednorodności, a jednocześnie 

znacznie różnią się od własności pikseli w innych obszarach. Drugą techniką segmentacji jest 

segmentacja przez rozrost obszaru (region – growing). Technika ta polega na sprawdzaniu czy 

wybrane piksele mają określony stopień podobieństwa i w przypadku, gdy spełniają one 

warunki dołączania ich do obszaru. Następnie utworzone w ten sposób obszary są sprawdzane 
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według uśrednionych własności i relacji przestrzennych i w przypadku spełniania warunków 

podobieństwa łączone w większy obszar (Tadeusiewicz i Korohoda 1997, Russ 1999). 

4.3.3.2. Indeksacja  

Indeksacja (etykietowanie, labelling) obrazu towarzyszy jego segmentacji i jest 

niezbędna do przeprowadzenia dalszego pomiaru cech analizowanego obrazu. Polega ona na 

przypisaniu do wszystkich pikseli obiektów, wyznaczonych w czasie segmentacji, 

identyfikatorów (etykiet), które wskazują do jakiego obiektu analizowany piksel można 

przypisać. W czasie indeksacji pikselom należącym do tego samego obiektu przypisuje się 

takie same wartości. W rezultacie obszary odpowiadające rozróżnianym obiektom wypełnia 

się zróżnicowanymi, sztucznie wprowadzanymi poziomami szarości bądź kolorami. Ponieważ 

indeksacji poddaje się na ogół obrazy zbinaryzowane na skutek segmentacji, takie 

postępowanie nie prowadzi do nieporozumień. Indeksacja umożliwia prowadzenie pomiarów 

parametrów charakteryzujących zawarte na nim obiekty, gdyż wyznacza granice dla każdego 

analizowanego obiektu (Tadeusiewicz i Korohoda 1997, Russ 1999). 

4.3.3.3. Pomiary 

Kolejnym etapem analizy obrazu jest wykonywanie pomiarów wybranych cech 

badanego obrazu. Wynikiem pomiarów są konkretne wielkości ilościowe charakteryzujące 

analizowany obraz, co pozwala na zastąpienie obrazu zbiorem wielkości go opisujących. 

Zbiór ten zajmuje mniej pamięci niż analizowany obraz i na jego podstawie można 

bezpośrednio wyciągać wnioski, co do rozpatrywanego obrazu (Tadeusiewicz i Korohoda 

1997).  

Pomiarom podlegają dwie grupy wielkości – parametry lokalne, opisujące uśredniony, 

pojedynczy element obrazu oraz parametry globalne, opisujące cechy grup obiektów lub 

innych elementów obrazu. Do parametrów lokalnych zalicza się m.in. średnią powierzchnię 

cząstki, średnicę cząstki, średni moment bezwładności, średnią krzywiznę brzegu obiektu. 

Parametry te opisują hipotetyczny element obrazu, który w praktyce może w ogóle nie istnieć. 

W związku z tym, czasem oprócz podawania średniej wartości wybranego parametru mierzy 

się także rozkład danej wielkości. Parametry globalne są zawsze wielkościami względnymi  

i odnoszą się do pewnej wielkości bazowej, np. jednostkowej długości, powierzchni lub 

objętości. Do najważniejszych parametrów globalnych należą: liczba cząstek na jednostkę 

powierzchni lub objętości, powierzchniowy udział wybranych elementów obrazu, długość 

linii na jednostkę pola powierzchni obrazu (Wojnar i Majorek 1994, Tadeusiewicz i Korohoda 

1997). 
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Oba typy parametrów są wyznaczane pośrednio na podstawie pomiarów wykonanych 

na analizowanych obrazach. Przykładowo liczbę elementów przypadających na jednostkę 

powierzchni wyznacza się poprzez określenie liczby elementów znajdujący się na obrazie,  

a następnie odniesienie tej liczby do rzeczywistej wielkości obszaru przedstawionego na 

obrazie. Wyniki pomiarów obiektów wykonanych na analizowanym obrazie poddaje się 

dalszej obróbce w celu wyznaczenia cech charakterystycznych tego obrazu.  Zadaniem tej 

analizy jest wyznaczenie tych cech obiektów, które dobrze charakteryzują ich kształty, przy 

czym przyjmują jednakowe wartości dla obiektów o jednakowym kształcie, a równocześnie 

różnią się dla obiektów o odmiennych kształtach. W związku z tym, że proces przekształcania 

obrazu może deformować obiekty, należy oczekiwać, że wyznaczone wartości są niezmienne 

względem typowych przekształceń obrazów. Niestety większość tych parametrów, np. 

współrzędne obiektów, pole, obwód, nie wykazuje pożądanej niezmienności. Zasadniczo 

pomiary wykonuje się na obrazach binarnych, jednak istnieje możliwość wykonywania 

pomiarów na obrazach szarych i kolorowych (Tadeusiewicz i Korohoda 1997). 

Do najważniejszych pomiarów wykonywanych w czasie analizy obrazów należą: 

pomiary liczebności elementów, ich pola powierzchni, długości, średnic Fereta, położenia, 

współczynników kształtu oraz rozkładu stopni szarości.  

Podstawowym pomiarem wykonywanym w analizie obrazów jest zliczanie 

elementów. Pomiar ten nie jest jednak prosty, głównie ze względu na to, że obiekty widoczne 

na obrazie są zazwyczaj jedynie fragmentem większej całości, ograniczonej brzegiem 

analizowanego obrazu. W związku z tym część obiektów jest przecięta przez brzegi obrazu. 

Podczas analizy kolejnych, przylegających do siebie obszarów o rozmiarach analizowanego 

obrazu takie obiekty byłyby zliczane kilkakrotnie. Aby temu zapobiec stworzono trzy 

alternatywne metody pomiaru liczby elementów (Tadeusiewicz i Korohoda 1997, Wojnar i 

Majorek 1994). 

Pierwsza i zarazem najprostsza metoda zakłada usunięcie wszystkich obiektów 

przeciętych przez brzeg obrazu i zliczanie jedynie elementów znajdujących się w całości na 

obrazie. Powoduje to jednak zaniżanie wyniku pomiaru, co ilustruje rysunek 4-9a. Zliczone 

ziarna zaznaczono kolorami, natomiast ziarna odrzucone na szaro (Wojnar i Majorek 1994). 

Druga metoda polega na zliczaniu obiektów znajdujących się w całości na obrazie  

z wagą 1, obiektów przeciętych przez brzeg obrazu z wagą 0,5, a obiektów znajdujących się 

w narożnikach z wagą 0,25. Ponieważ na obrazie widać tylko fragmenty poprzecinanych 

obiektów, metoda ta nie ma zastosowania w przypadku analizowania dodatkowych 

parametrów zliczonych obiektów. Metodę te ilustruje rysunek 4-9b (Wojnar i Majorek 1994).  
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a)   b)  

Rysunek 4-9. Zliczanie obiektów metodą pierwszą (a) i drugą (b). 

Trzecia metoda polega na wyznaczeniu ramki bezpieczeństwa (rysunek 4-10). Na 

obrazie zaznacza się dodatkową ramkę, a następnie zlicza się obiekty zawarte wewnątrz ramki 

oraz obiekty przecięte przez wybrane dwa z jej brzegów, np. górny i prawy. Obiekty, które 

zostały przecięte przez pozostałe brzegi ramki oraz znajdujące się poza ramką, pomija się. 

Metoda ta pozwala na poprawne oszacowanie liczby elementów oraz na pełne 

scharakteryzowanie zliczonych obiektów (Wojnar i Majorek 1994).  

 

Rysunek 4-10. Zliczanie obiektów metodą ramki bezpieczeństwa. 

Zliczanie elementów w analizie obrazu jest wykonywane przy użyciu algorytmu 

indeksacji (etykietowania). Podczas wykonywania obliczeń program analizuje obraz punkt po 

punkcie. Jeśli podczas tej analizy natrafi na punkt, który należy do obiektu wyszukuje 

wszystkie punkty z nim spójne. Następnie program nadaje wszystkim tym punktom pewną 

wartość (indeks) zaczynając od 1. Każdemu następnemu punktowi należącemu do obiektu  

i punktom do niego spójnym, a nieposiadającym jeszcze indeksu, nadaje wartość o numerze  

o jeden większym. Równocześnie program pomija wszystkie te punkty, które zostały 

zakwalifikowane do tła. Rezultatem pomiaru jest nadanie wszystkim obiektom kolejnych 

numerów indeksu. Liczba obiektów jest równa największemu numerowi indeksu 

(Tadeusiewicz i Korohoda 1997, Wojnar i Majorek 1994). 

Analiza obrazu pozwala na wykonywanie pomiarów geometrycznych – bardzo szybką 

ocenę różnorodnych cech geometrycznych pojedynczych obiektów. Przy jej użyciu możliwy 
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staje się pomiar wielu parametrów jednocześnie. Najważniejsze geometryczne parametry 

obiektów wyznaczane za pomocą algorytmów analizy obrazu przedstawiono na rysunku 4-11. 

Dodatkowo poniżej zostały krótko omówione metody pomiaru tych parametrów.  

 

Rysunek 4-11. Podstawowe geometryczne parametry obiektów dostępne w analizie obrazu:  
a) Pole powierzchni obiektu A; b) Obwód obiektu L; c) Środek ciężkości obiektu; d) Pierwszy punkt 
(punkt położony najbardziej na lewo spośród pikseli należących do górnego rzędu pikseli obiektu); e) 
Liczba otworów w obiekcie; f) Pozioma (dM,x) i pionowa (dM,y) średnica Martina (długości cięciw 
dzielących pola powierzchni poszczególnych obiektów na dwie równe części i równoległych do 
obranego kierunku pomiarowego); g) Pozioma (dF,x) i pionowa (dF,y) średnica Fereta; h) Średnica 
Fereta zorientowana pod kątem α (dF,α); i) Maksymalna średnica Fereta (maksymalna cięciwa, 
najdłuższy rzut długości obiektu) dF,max; j) Minimalna elipsa opisana na obiekcie (a1 – długość dłuższej 
osi elipsy, b1 – długość krótszej osi elipsy); k) Minimalny prostokąt opisany na obiekcie (a – 
wysokość prostokąta, b – szerokość prostokąta); l) Maksymalna szerokość dw (maksymalna średnica 
koła wpisanego w obiekt); m) Średnica projekcyjna dp (średnicą koła o polu powierzchni równym 
powierzchni prostopadłego rzutu obiektu na płaszczyznę poziomą, na której spoczywa on w 
najbardziej stabilnym położeniu); n) Powłoka wypukła; o) Rozkład stopni szarości. 

Pole powierzchni obiektu A (rysunek 4-11a) w analizie obrazu można wyznaczyć  

z dużą dokładnością w bardzo prosty sposób. Pomiar tego parametru polega na zliczeniu tych 
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punktów obrazu, które należą do mierzonego obiektu oraz wycechowaniu obrazu (określeniu 

rzeczywistej odległości odpowiadającej odległości pomiędzy sąsiadującymi punktami obrazu 

w jednostce powierzchni). Wynikiem tak wykonanego pomiaru jest wartość pola powierzchni 

obiektu w założonej jednostce miary powierzchni. Na poprawność pomiaru pola powierzchni 

znaczący wpływ ma sposób wykonania poprzedzającej pomiar binaryzacji. Złe dobranie 

progu binaryzacji skutkuje błędnym wyznaczeniem tego parametru (Wojnar i Majorek 1994).    

Pomiar długości obwodu obiektów (rysunek 4-11b) w analizie obrazu jest utrudniony 

ze względu na konieczność przybliżania ciągłej krzywej dyskretną kombinacją punktów 

obrazu. Istnieje wiele sposobów pomiaru długości brzegu obiektu jednak w praktyce stosuje 

się przede wszystkim: 

― zliczanie punktów brzegowych obiektu – najprostszy, ale zarazem nie daje dobrych 

wyników, zwłaszcza dla małych obiektów; 

― zliczanie punktów brzegowych obiektu z uwzględnieniem ich położenia – punkty 

zliczane są z odpowiednią wagą, która dla punktów sąsiadujących w pionie lub 

poziomie wynosi 1, natomiast dla punktów sąsiadujących po przekątnej √2;  

― wyliczanie średniej z długości zliczonych po zewnętrznej i wewnętrznej stronie 

brzegu obiektu, 

― przybliżanie długości brzegu obiektu liniami krzywymi – może wprowadzać istotne 

błędy, zwłaszcza dla obiektów o prostoliniowych brzegach, 

― przybliżanie obiektu wielokątem – metoda teoretycznie najlepsza, jednak trudna do 

realizacji ze względu na problemy z jednoznacznym zdefiniowaniem sposobu wyboru 

odpowiedniego wielokąta, 

― obliczanie obwodu obiektu z wykorzystaniem tzw. formuły Croftona – obwód obiektu 

jest obliczany na podstawie znajomości długości jego rozwiniętych rzutów D(α); 

ponieważ pomiar wykonywany tą metodą jest bardzo praktyczny, łatwy i szybki, 

zostanie ona poniżej dokładniej omówiona (Tadeusiewicz i Korohoda 1997). 

Długość rzutu obiektu D(α) w kierunku α jest równa długości odcinka prostopadłego 

do kierunku α, przy czym odcinek ten przecina wszystkie proste o kierunku rzutowania 

trafiające w analizowany obiekt.  
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Rysunek 4-12. Rzut: a) obiektu wypukłego (normalny); b) obiektu wklęsłego (rozwinięty) 

Dla obiektów wypukłych (rysunek 4-12a) istnieją dwie proste styczne do obiektu, zaś 

wszystkie pozostałe proste przecinające obiekt mają po dwa punkty wspólne z jego brzegiem. 

Natomiast w przypadku obiektów wklęsłych (rysunek 4-12b), prosta przecinająca obiekt  

w rejonie wklęsłości ma więcej niż dwa punkty wspólne z brzegiem obiektu. W związku  

z tym możliwe jest wyznaczenie kilku rzutów cząstkowych, przykładowo zaznaczonych na 

rysunku 4-12b jako D1 i D2. Rzut rozwinięty jest równy sumie rzutów cząstkowych, co 

obrazuje równanie:  

 v-Á1 	 v: º vB  (4-45), 

gdzie:  D(α) – rzut rozwinięty obiektu wklęsłego, 

 D1 i D2 – rzuty cząstkowe tego obiektu. 

Wyznaczenie rzutu rozwiniętego obiektu na obrazie komputerowym nie nastręcza 

większych problemów. Polega ono na wyszukaniu dla danego obiektu wszystkich punktów, 

których lokalne otoczenie odpowiada „wchodzeniu” siecznej do obiektu. Następnie punkty te 

są zliczane, a otrzymany wynik mnożony przez odległość między kolejnymi siecznymi dx. 

Obraz komputerowy jest obrazem dyskretnym, więc gęstość linii rzutujących jest uzależniona 

od rastra tworzącego analizowany obraz. Zasadę pomiaru rzutu rozwiniętego w analizie 

obrazu przedstawia rysunek 4-13. 

 

Rysunek 4-13. Wyznaczenie rzutu rozwiniętego w analizie obrazu. 

Długość rzutu można wyznaczyć z największą dokładnością dla kierunków 

rzutowania pokrywających się z najgęstszym upakowaniem punktów w siatce obrazu. Dla 

siatki heksagonalnej są to kierunki 0°, 60° i 120°, a dla prostokątnej 0°, 45°, 90° i 135° i w 
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praktyce tylko dla tych rzutów wyznacza się rzuty rozwinięte (Wojnar i Majorek 1994, 

Tadeusiewicz i Korohoda 1997). 

Omówione powyżej rzuty rozwinięte można wykorzystać do wyznaczenia obwodu 

obiektów L zgodnie z formułom Cauchy’ego: 

 t 	 a v-Á1Q-Á1Â
0   (4-46), 

gdzie: L – obwód obiektu, 

 α – kąt rzutu. 

W wyniku przekształcenia formuły Cauchy’ego dla siatki heksagonalnej otrzymuje się 

formułę Croftona ograniczającą się do sumowania rzutów w trzech podstawowych 

kierunkach:  

 t 	 Â
� · Ã√�

B · -§0 º §�0 º §:B01  (4-47), 

gdzie: a – odległość punktów siatki, 

 N0, N60, N120 –  rzuty obiektu dla kierunków 0°, 60° i 120°. 

Analogicznie operacja ta wygląda dla siatki prostokątnej, przy czym ogranicza się do 

sumowania rzutów w czterech kierunkach z uwzględnieniem różnic w odległościach między 

punktami dla kątów 45° i 135°: 

 t 	 Â
G · �Ä · -§0 º §�01 º Ã

√B · -§GÅ º §:�Å1�  (4-48), 

gdzie: N0, N45, N90, N135 –  rzuty obiektu dla kierunków 0°, 45°, 90° i 135°. 

Ze względu na ograniczenie rzutowania do jedynie trzech lub czterech kierunków 

pomiar ten może dawać mało dokładne wyniki, jednak inne jego zalety (np. duża szybkość  

i łatwość wykonania) powodują, że jest on często stosowany (Tadeusiewicz i Korohoda 1997, 

Wojnar i Majorek 1994, Russ 1999). 

Średnice Fereta dF określają rozciągłość obiektu w pionie i poziomie, co ilustruje 

rysunek 4-11g, a ich pomiar jest wykorzystywany do opisu liniowych rozmiarów obiektów. 

Pomiar średnic Fereta dla głównych kierunków siatki polega na obliczeniu różnicy pomiędzy 

poziomymi (średnica pozioma QÆ,Ç) lub pionowymi (średnica pionowa QÆ,È) współrzędnymi 

skrajnych punktów analizowanego obiektu (Russ 1999).   

Ponadto możliwe jest wyznaczenie średnic Fereta zorientowanych pod dowolnym 

kątem (rysunek 4-11h). W wyniku pomiaru otrzymuje się dwie wielkości – długość i kąt.  

Pomiar ten jest zwykle mniej dokładny niż w przypadku średnicy poziomej i pionowej. 

Specyficznym rodzajem średnicy Fereta zorientowanej pod kątem jest maksymalna cięciwa 

(rysunek 4-11i), czyli najdłuższa ze średnic Fereta. Otrzymany w czasie pomiaru kąt 
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nachylenia średnicy jest bardzo przydatny w analizie orientacji wydłużenia obiektu (Wojnar, 

Kurzydłowski i Szala 2002). 

Kolejnymi parametrami geometrycznymi obiektów wyznaczanymi przy użyciu 

analizy obrazu są ich momenty bezwładności. Momenty bezwładności pierwszego rzędu 

(M1x, M1y) określają współrzędne środka ciężkości obiektu (rysunek 4-11c), a drugiego 

rzędu (M2x, M2y, M2xy) są miarą bezwładności analizowanego obiektu. Pomiar momentów 

bezwładności polega na sumowaniu po wszystkich punktach obiektu zgodnie ze wzorami: 

 É:Ç 	 :
5-Ê1 ∑ ¥gÊ    (4-49), 

 É:È 	 :
5-Ê1 ∑ ¦gÊ     (4-50), 

 ÉBÇ 	 :
5-Ê1 ∑ -¥g / É:Ç1BÊ    (4-51), 

 ÉBÈ 	 :
5-Ê1 ∑ \¦g / É:È]B

Ê    (4-52), 

 ÉBÇÈ 	 :
5-Ê1 ∑ -¥g / É:Ç1\¦g / É:È]Ê   (4-53), 

gdzie: X – analizowany obiekt,  

A(X) –  pole powierzchni obiektu X,  

(xi, yi) – współrzędne poszczególnych punktów obiektu.  

Podczas wyznaczania momentów bezwładności obrazów wieloodcieniowych każdy 

punkt należy zsumować z wagą będącą stopniem jego jasności (Tadeusiewicz i Korohoda 

1997, Wojnar i Majorek 1994). 

Współczynniki kształtu są wyznaczane w oparciu o wyniki pomiarów podstawowych 

parametrów geometrycznych obiektów. Najważniejszymi cechami tych parametrów są ich 

bezwymiarowość (przyjmują takie same wartości dla obiektów o tym samym kształcie 

niezależnie od ich wymiarów), możliwość prostej geometrycznej interpretacji (określają  

w jakim stopniu kształt analizowanego obiektu odbiega od kształtu odniesienia) oraz 

wrażliwość na charakterystyczne zmiany kształtu występujące w analizie obrazu. Ogólnie 

współczynniki kształtu dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszą grupę stanowią współczynniki, 

których obliczenie jest szybkie i nie nastręcza większych problemów. Należą do nich m.in. 

współczynniki cyrkularności, pofałdowania powierzchni cząstek, Fereta i Malinowskiej. Do 

drugiej grupy współczynników należą te parametry, których wyznaczenie jest trudne  

i czasochłonne jednak cechuje je duża dokładność opisu kształtu cząstek. Są to m.in. 

współczynniki Blaira-Blissa, Danielssona i Haralicka. Współczynniki kształtu można 
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stosować łącznie, jednak można również obliczać tylko niektóre parametry, wybierając 

dokładniejsze odwzorowanie kształtu obiektów lub szybsze działanie algorytmu 

(Tadeusiewicz i Korohoda 1997, Russ 1999, Wojnar, Kurzydłowski i Szala 2002). 

Większość pomiarów wykonuje się na obrazach binarnych, a obrazy wieloodcieniowe 

binaryzuje się przed wykonaniem analizy ilościowej. Jednak niektóre pomiary można 

przeprowadzać tylko na obrazach szarych. Jeżeli zastosuje się odpowiednie maskowanie 

istnieje również możliwość analizowania pojedynczych obiektów na obrazie szarym (Wojnar 

i Majorek 1994). Takie postępowanie może być wykorzystane do pomiaru rozkładu stopni 

szarości (lub kolorów na obrazie kolorowym) w czasie porównywania obiektów (rysunek 4-

11o). Przykładem wykorzystania rozkładu stopni szarości w komputerowej analizie obrazu 

jest analiza obrazów pochodzących z mikroskopu SEM (analiza elektronów wstecznie 

rozproszonych). Na obrazach tego typu obiekty zawierające pierwiastki o większej masie 

atomowej są jaśniejsze od obiektów, które zawierają lżejsze pierwiastki. Tym samym wartość 

szarości wzrasta wraz z przeciętną liczbą atomową pierwiastków przedstawionych na obrazie. 

Analiza obrazów tego typu pozwala więc na wyznaczenia przybliżonego składu chemicznego 

małych obszarów próbki. Innym przykładem wykorzystania rozkładu stopni szarości  

w analizie obrazu jest analiza obrazów pochodzących z mikroanalizy rentgenowskiej  

(tzw. mapy rozkładu pierwiastków). W obrazach rozkładu pierwiastków, wartości szarości są 

w przybliżeniu proporcjonalne do koncentracji tych pierwiastków w obiektach 

przedstawionych na obrazie. Analiza obrazu szarego pozwala na określenie zawartości tych 

pierwiastków w mikroobszarach. Kolejnym przykładem wykorzystania rozkładu stopni 

szarości w analizie obrazu jest analiza obrazów wykonanych w podczerwieni. W tym 

przypadku rozkład stopni szarości jest miarą temperatury (punkty jaśniejsze mają większą 

temperaturę) i pozwala na automatyczne wyznaczenie na obrazie stref o wybranej 

temperaturze (Russ 1999, Krawczykowska 2007).  

Na obrazach szarych można także wyliczyć momenty bezwładności, w którym to 

postępowaniu każdemu punktowi przypisuję się wagę odpowiadającą jego stopniowi szarości 

(Wojnar i Majorek 1994).  

Inną metodą pomiaru obrazów wieloodcieniowych jest wyznaczanie objętości obrazu 

szarego (objętości trójwymiarowego modelu obrazu wieloodcieniowego), która w praktyce 

jest równoznaczna z sumą stopni szarości poszczególnych punktów. Pomiar ten jest 

szczególnie przydatny w analizie obrazów o stopniu szarości w przybliżeniu 

odpowiadającemu fizycznej wielkości analizowanego punktu (Wojnar i Majorek 1994).   
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4.3.4. Oprogramowanie stosowane w analizie obrazu 

Możliwość pełnego wykorzystania komputerowej analizy obrazu daje zastosowanie 

odpowiedniego oprogramowania. Już wraz z wprowadzeniem pierwszych analizatorów 

obrazu (TAS, Omnicrom, Quantiment) pojawiły się programy do ilościowej oceny 

analizowanych struktur. Jednak prawdziwy rozwój oprogramowania tego typu nastąpił wraz  

z upowszechnieniem się komputerów osobistych. Wykorzystywane współcześnie 

oprogramowanie można podzielić w zależności od jego zastosowania na trzy grupy.  

W pierwszej znajdą się proste programy interakcyjne, które wspomagają proces pomiarowy 

realizowany przez człowieka. Pomiar polega na manualnym obrysowaniu konturów 

analizowanych obiektów, a następnie automatycznym wyliczeniu, na podstawie 

zaznaczonych współrzędnych, wartości zaprogramowanych cech geometrycznych 

obrysowanych obiektów. Do drugiej grupy oprogramowania można zaliczyć programy 

specjalistyczne, które w oparciu o znormalizowane protokoły analiz, dokonują szybkich,  

w pełni automatycznych pomiarów wybranych cech wąskiej grupy materiałów. Są one bardzo 

wyspecjalizowane i można je stosować tylko w dziedzinie, dla której zostały stworzone. 

Programy tego typu cechuje mała elastyczność i bardzo wysoka cena. Trzecią grupę stanowi 

oprogramowanie otwarte ogólnego przeznaczenia. Na rynku istnieje ogromna ilość 

programów o zróżnicowanej złożoności, możliwościach i cenie. Najprostsze z nich zawierają 

podstawowe przekształcenia stosowane w analizie obrazu, na podstawie których możliwe jest 

tworzenie przez użytkownika własnych procedur. Istnieją również bardziej wyrafinowane 

programy zawierające procedury do analizy zarówno obrazów binarnych, szarych, jak  

i kolorowych, a także pomiar podstawowych cech morfologicznych obiektów i obszarów. 

Programem tego typu jest Aphelion (Wojnar, Kurzydłowski i Szala 2002). 

Program Aphelion powstał w Centrum Morfologii Matematycznej w Fontainebleau 

we Francji. Początkowo, w latach dziewięćdziesiątych, stworzono interfejs użytkownika, a w 

następnych latach dodawano do niego kolejne operacje. Aphelion, pomimo jego dużej 

złożoności, jest systemem przyjaznym dla użytkownika i łatwym w obsłudze. Pełna wersja 

program składa się z biblioteki procedur (ActiveX), przeznaczonej do pisania własnych 

aplikacji przez użytkownika, oraz z gotowego do użycia środowiska, w którym automatyzacja 

uzyskiwana jest na drodze makropoleceń. Do gotowych makropoleceń można zaliczyć m.in. 

procedury operacji logicznych, operacji arytmetycznych, filtrów, operacji morfologicznych, 

przekształceń fourierowskich, operatorów detekcji krawędzi, operacji na plikach danych, 

operacji obróbki obiektów symbolicznych, operacji binaryzacji i podziału oraz narzędzia 

analityczne. Ponadto program ten umożliwia tworzenie własnych procedur przy 
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wykorzystaniu języków Visual Basic lub C++. Aphelion jest przeznaczony do analizowania 

plików binarnych, szarych, kolorowych, o dowolnych wymiarach, zapisanych w takich 

formatach jak TIFF, BMP, JPG i KBV. (Aphelion 2005, Wojnar, Kurzydłowski i Szala 2002). 

Ze względu na jego uniwersalność oraz możliwość analizy wielu różnorodnych 

parametrów jednocześnie oprogramowanie Aphelion zostało wykorzystane jako podstawowe 

narzędzie komputerowej analizy obrazu w niniejszej pracy doktorskiej. 

4.3.5. Przegląd badań z zakresu analizy obrazu 

W ubiegłym wieku nastąpił dynamiczny rozwój różnorodnych dziedzin naukowych, 

co wiązało się między innymi z powstawaniem coraz doskonalszych, nowoczesnych metod 

badawczych. Należą do nich między innymi komputerowe metody analizy obrazu, czyli 

automatyczne metody przetwarzania i analizowania wybranych obrazów zapisanych w systemie 

cyfrowym. Dzięki nim możliwe jest wyodrębnienie z informacji wizualnej tej części, która jest 

istotna z punktu widzenia użytkownika lub procesu. Zastosowanie metod automatycznych 

pozwala m.in. na przyśpieszenie prowadzonych pomiarów, ich pełną automatyzację, 

powtarzalność, a także na dostęp do dużej ilości parametrów geometrycznych. Te nowoczesne 

metody badawcze znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu, dziedzinach naszego życia, np. w 

przemyśle, medycynie czy też biologii. Poniżej przedstawiono przykładowe zastosowania 

komputerowych metod analizy obrazów w dziedzinach związanych z realizowaną pracą 

doktorską, tj. w górnictwie i geologii, inżynierii środowiska i gospodarce odpadami, a przede 

wszystkim w badaniach właściwości surowców i odpadów mineralnych. 

Jednym z pierwszych komputerowych systemów analizy obrazu był, wykorzystywany 

w górnictwie, system CESARO (Cyfrowy Eksperymentalny System Analizy  

i Rozpoznawania Obrazów) zaprojektowany przez grupę naukowców Akademii Górniczo-

Hutniczej pod kierownictwem profesora K. Sztaby na przełomie lat 70-tych i 80-tych. Był to 

komputerowy analizator obrazu optycznego o uniwersalnym zastosowaniu.  Składał sie  

z kamery tworzącej obraz, przetworników analogowo-cyfrowych modyfikujących  

i przetwarzających obraz oraz zestawu komputerowego. Dodatkowo posiadał on także 

specjalistyczne oprogramowanie w zakresie analizy produktów przeróbki surowców 

mineralnych, w szczególności analiz odległości i powierzchni badanych obiektów, analiz 

granulometrycznych, analiz stanów, itp., a także analizy przestrzennej brył na podstawie 

cieni, w celu jednoznacznego opisu materiałów w trzech wymiarach. Mógł być 

wykorzystywany zarówno w badaniach laboratoryjnych jak i po adaptacji w warunkach 

przemysłowych (Tadeusiewicz, Kordek i Nipl 1979, Lenczkowski, Kordek i Sztaba 1990). 
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Obecnie analiza obrazu jest wykorzystywana w geologii do ilościowego opisu 

minerałów i skał. W wielu publikacjach (Godyń i Młynarczuk 2005, Młynarczuk 2005) 

udowodniono, iż metody analizy obrazu mogą służyć do określania niektórych cech 

morfologicznych materiałów (m.in. kształtu, wielkości, wydłużenia ziaren minerałów i itp.) 

 i z powodzeniem zastępują tradycyjne metody stereologiczne oraz znacznie przyspieszają 

pomiary. Dodatkowo pozwalają na kompleksowy opis struktury badanego materiału 

(zastosowanie różnorodnych parametrów geometrycznych, niedostępnych tradycyjnymi 

technikami). Jednak złożone struktury skalne oraz ich duża zmienność wymagają 

doświadczenia badawczego, a także stworzenia bardzo skomplikowanych algorytmów analizy 

obrazu. Ponadto metody analizy obrazu skał drobnookruchowych przedstawione w artykule 

(Górniak, i inni 2005) ukazują możliwość zastosowania tego rodzaju analizy do wyznaczenia 

cech skał, a tym samym określenia historii ich powstawania, czy też ich zachowania  

w różnorodnych konstrukcjach (tunele, drogi, budowle). Autorzy artykułu wykorzystują 

program Aphelion do wykonania analizy obrazu petrograficznego wykorzystywanego do: 

opisu ilościowego ilastych i nieilastych składników skał, porównania stopnia orientacji 

mikrostruktury wyrażonego wskaźnikiem orientacji WO dla tych składników, określania 

udziału i rozkładu wielkości ziaren składników nieilastych oraz określania udziału i kształtu 

mikroporów. W tym przypadku zastosowanie komputerowej analizy obrazu pozwoliło  

na szybkie i łatwe uzyskanie oceny cech mikrostrukturalnych skał dla bardzo wielu obrazów. 

Duża powtarzalność wartości poszczególnych cech dla mikroobrazów pozwoliła  

na przeniesienie uzyskanych wyników na cechy makrostrukturalne skał. 

Komputerowa analiza obrazu może być również wykorzystywana do identyfikacji 

typów rud. Przykładowo możliwości zastosowania analizy obrazu do identyfikacji 

drobnouziarnionych rud żelaza wykorzystano w badaniach, których celem była klasyfikacja 

rud według różnych typów teksturalnych (Donskoi, i inni 2007). Zmiennymi wejściowymi 

były informacje dostarczone z analizy obrazów mikroskopowych rud (porowatości minerałów 

wpryśniętych i uwolnionych, obwód minerałów żelaza, współczynniki kształtów ziaren  

i poziomy ich szarości) oraz informacje z analizy SEM (stopnie uwolnienia  

i współwystępowanie minerałów żelaza oraz skład chemiczny rud). Analiza obrazów 

umożliwiła skuteczną identyfikację rud żelaza o różnym stopniu utlenienia i uwodnienia,  

a także identyfikację porowatości różnych minerałów w poszczególnych ziarnach. 

Oprogramowanie wykorzystane do klasyfikacji, skutecznie identyfikowało różne tekstury rud, 

a także klasyfikowało je do różnych grup teksturalnych (klasy o podobnym składzie 

mineralnym i chemicznym), natomiast błędy wynikały głównie z niepoprawnej identyfikacja 

minerałów we wstępnej analizie obrazu.   
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Analizę obrazu zastosowano również w pracy (Krawczykowska 2007) dotyczącej 

identyfikacji składników rudy miedzi w procesie wzbogacania. Wykorzystane w badaniach 

skojarzone procedury badawcze (metody analizy obrazu i sieci neuronowe) okazały się 

skuteczne w rozpoznawaniu jakościowym i ilościowym typów rud zawartych w ich 

mieszankach (w przypadku rud miedzi: piaskowców, węglanów, łupków). Uzupełnione 

dodatkowymi informacjami dostarczanymi przez mikroskopy skaningowy i optyczny (źródło 

analizowanych obrazów), pozwoliły na określenie właściwości typów rud. Najistotniejszymi 

cechami analizowanych obrazów próbek okazały się ich parametry geometryczne 

(współczynniki kształtu, odcienie szarości badanych elementów). Zastosowana metodyka 

badań wymagała żmudnego, precyzyjnego, odpowiedzialnego i popartego specjalistyczną 

wiedzą udziału badacza na etapie określania metodyki badań, jednak końcowe badania 

obrazów tego samego produktu przeprowadzono w dużym stopniu automatycznie. 

W górnictwie i geologii powstało wiele prac badawczych związanych  

z wykorzystaniem metod analizy i rozpoznawania obrazów do badania kształtów ziaren  

i określania składu ziarnowego materiałów w warunkach przemysłowych. W artykule 

(Hundal, i inni 1997) przedstawiono badania, w których charakterystyki kształtów cząstek 

dokonano wykorzystując analizę obrazu i sieci neuronowe. Do opisu kształtu cząstek 

zastosowano deskryptory Zahn-Roskies (ZR) Fouriera, które określają kształt obiektu  

z wysoką precyzją zależną od liczby wybranych harmonicznych. Opisują one zarówno 

wypukłe jak i wklęsłe kształty, a także są niezmienne wobec geometrycznych przekształceń 

zawierających przesunięcia, rotacje, zmianę skali i punktu początkowego. Wykorzystanie 

sieci neuronowych pozwala na klasyfikację cząstek o różnych kształtach w oparciu  

o harmoniczne Fouriera opisujące cząstki, dzięki czemu ta technika w połączeniu z analizą 

obrazów, może być skuteczna w kontroli on-line materiałów uziarnionych.  

W badaniach składu ziarnowego urobku po wstępnym jego rozdrobnieniu (Kordek 

1998) wykorzystano obrazy strumienia rudy (o stochastycznie zmiennych wielkościach  

i kształtach ziaren oraz o złożonej morfologii), znajdującej się na przenośniku taśmowym 

będącym w ruchu. Następnie obrazy optyczne przetworzono na postać cyfrową i poddano 

zabiegom analitycznym (wyodrębnienie granic ziaren, ustalenie i przywrócenie rzeczywistych 

wielkości i kształtów ziaren, eliminacja ziaren poniżej pewnej wielkości, zliczanie ziarna, 

określanie powierzchni oraz średnicy Fereta ziaren). Najważniejszą kwestią była dokładność 

odwzorowania rzeczywistych rozmiarów materiału. Odchylenia wymiarów ziaren, 

szczególnie drobnych, od wielkości rzeczywistych związane były ze sposobem wykonywania 

zdjęć (taśma z materiałem w ciągłym ruchy – rozmycie konturów ziaren). Niedokładności 

wynikały także z: przekształceń morfologicznych, które niwelowały rozmycie, ale wnosiły 
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zniekształcenia wynikające z niejednorodnych konturów ziaren na ciemnym tle oraz  

z rozdzielczości obrazów i wymiarów pojedynczego piksela.  

W artykule (Heyduk 2005) zwrócono uwagę na sposób i jakość oświetlenia 

analizowanego materiału i zaproponowano zastosowanie silnych źródeł światła skierowanych 

pod małym kątem do powierzchni taśmy transportującej materiał, co umożliwia uwydatnienie 

przestrzeni międzyziarnowych i w istotny sposób ułatwia prace algorytmów segmentacji 

obrazu, stanowiących dalszy etap działania systemu wizyjnego. Natomiast w publikacji 

(Heyduk 2006) przedstawiono algorytmy wstępnego przetwarzania obrazu w układzie 

wizyjnej analizy składu ziarnowego, które umożliwiają redukcje niejednorodności obrazu 

powierzchni ziaren i ułatwiają detekcje ich krawędzi, a także usprawniają przebieg procesu 

segmentacji. 

Metody analizy obrazu wykorzystywane są także do badania przebiegu różnorodnych 

procesów technologicznych. Przedmiotem wielu badań stała się próba opisu przebiegu 

procesu flotacji. Celem powadzonych analiz jest pozyskanie cech, które mogłyby określać 

stan procesu, a w konsekwencji być wykorzystane do jego monitoringu i kontroli. Jedną  

z pierwszych wykorzystanych w tym celu metod była metoda dyfraktometryczna (Kordek i 

Kulig 1997). Analiza ta polega na optycznym przetworzeniu informacji zawartej w obrazie 

pierwotnym, czyli uporządkowaniu jej w obrazie dyfrakcyjnym według częstości 

przestrzennych, zgodnie z zasadą transformacji Fouriera. Przebadano trzy charakterystyczne 

rodzaje pian rzeczywistego produktu pianowego z zakładu przeróbki rud, wykonując  

w 5-minutowych odstępach zdjęcia. Obrazy dyfrakcyjne uzyskiwano w dyfraktometrze 

optycznym. Piany flotacyjne oświetlano wiązką światła spójnego, a powstający obraz 

dyfrakcyjny mierzono światłoczułym detektorem, przekazującym rozkład natężenia światła 

do komputera. Na podstawie tego rozkładu natężenia określano wielkości i ukierunkowanie 

struktur w analizowanym obrazie pian flotacyjnych. Ustalono, iż wygląd piany flotacyjnej 

zależy od bardzo wielu czynników. W ustalonych warunkach technologicznych cechy ogólne 

piany (zabarwienie, połysk), związane między innymi z ilością zawartego w niej metalu, 

wykazywały bardzo małą dynamikę zmian. Natomiast cechy struktury na jej powierzchni 

(wielkość, rozkład baniek) podlegały dynamicznym fluktuacjom chwilowym, jednak 

wykazywały stabilność w długich odcinkach czasowych.  

Do monitoringu pian flotacyjnych zastosowano także wielorozkładową i wieloimienną 

analizę obrazu (MR-MIA) (Liu, i inni 2005). Wykorzystuje ona analizę głównych składowych 

koloru obrazu RGB do dostarczenia informacji o składzie mineralnym piany. Analizie 

poddano również strukturę pian (tekstura i morfologia). Autorzy badań do oceny procesu 

flotacji wykorzystali obok analizy wielkości pęcherzyków piany flotacyjnej dodatkowe cechy 
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takie jak: „czyste okna” (pojawiają się w obrazie piany, gdy zmniejsza się ilość lub typ 

flotowanego minerału, jak również właściwości powierzchni lub dawki odczynnika, co 

wymaga reakcji operatora, np. zwiększenia dawki odczynników flotacyjnych) i „czarne 

dziury” (pojawiają sie, gdy piana jest nadmiernie obciążona cząsteczkami mineralnymi, 

 a więc zbyt duża ilość materiału jest wyflotowana i pęcherzyki nie są w stanie unieść tak 

dużego obciążenia, więc zapadają sie dając obraz „czarnych dziur”, który jest sygnałem dla 

operatora do zmiany warunków). Połączenie tych cech z danymi dotyczącymi wielkości 

pęcherzyków oraz składowymi koloru piany dostarcza bogatego opisu piany, pozwala 

kontrolować przebieg procesu flotacji i podejmować odpowiednie działania.  

Coraz częściej wykorzystuje się analizę obrazu do kontroli i sterowania procesami 

technologicznymi w warunkach przemysłowych. Przykładem wdrożonych rozwiązań są 

systemy analizy obrazu pian flotacyjnych: Visio Froth™ firmy Metso Minerals Cisa oraz 

FrothMaster firmy Outokumpu będący częścią systemu kontroli i sterowania procesem 

flotacji FrothCon (FrothCon, FrothMaster™ 2010, VisioFroth™ Technology 2010). Systemy 

te wykonują pomiary on-line podstawowych właściwości pian flotacyjnych (kształt i rozkład 

wielkości pęcherzyków, natężenie przepływu, stabilność, histogram kolorów i tekstura piany). 

Składają się one z zestawu kamer cyfrowych wraz z oświetleniem, zainstalowanych nad 

komorami flotacyjnymi i połączonych z komputerem bezpośrednio analizującym obraz przy 

pomocy odpowiedniego oprogramowania. Oprogramowanie zawiera zarówno moduł analizy 

obrazu, jaki i moduł wykorzystujący elementy sztucznej inteligencji składający się  

z algorytmów sterowania opartych na modelach dynamicznych i sieciach neuronowych, który 

w oparciu o dostarczane informacje podejmuje działania sterujące i optymalizujące. Regulacji 

podlegają takie parametry procesowe jak: natężenie przepływu nadawy do procesu flotacji, 

poziom mętów w poszczególnych komorach flotacyjnych, stopień napowietrzania mętów  

i ilość dozowanych odczynników. W zakładach wykorzystujących te systemy obserwuje się 

zmniejszenie ilości zużywanych odczynników flotacyjnych oraz istotny wzrost uzysków 

składników użytecznych. 

Metody komputerowej analizy obrazów wykorzystuje się także na szeroką skalę w 

inżynierii środowiska. Analizie poddaje się głównie obrazy mikroskopowe i obrazy 

makroskopowe pochodzące z różnych źródeł.  W analizie obrazów mikroskopowych źródłem 

analizowanego obrazu są zdjęcia uzyskane z mikroskopu optycznego lub elektronowego. W 

wielu przypadkach wykorzystuje się mikroskopię i analizę obrazów jako skojarzone metody 

badawcze.  

Przykładem takiego zastosowania metod komputerowej analizy obrazu może być 

określanie właściwości produktów wytwarzanych z wykorzystaniem odpadów (np. popiołów 
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lotnych). Dodatki tego typy wpływają na właściwości powstających z nich produktów, 

dlatego tez istotne jest stworzenie szybkich i skutecznych procedur ich badania. Wiele z nich 

oparto właśnie o analizę obrazów mikroskopowych. W artykule (Glinicki 2008) komputerową 

analizę obrazu zastosowano do badania napowietrzenia mieszanki betonowej  

i charakteryzowania porów powietrznych w betonie produkowanym z wykorzystaniem 

surowców wtórnych.  Natomiast w publikacji (Glinicki i Zieliński 2007) przy pomocy analizy 

obrazu zbadano mikrostrukturę i rozmieszczenie porów powietrznych w betonie z dodatkiem 

fluidalnego popiołu lotnego. Badania pozwoliły na określenie całkowitej zawartości 

powietrza w betonie, rozmieszczenia porów powietrznych w betonie oraz wyznaczenia ich 

objętości. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie wpływu dodatku fluidalnego 

popiołu lotnego na odległość między porami i ich powierzchnię właściwą. W artykule 

(Abbas, i inni 2009) komputerowa analiza obrazów SEM pozwoliła na określenie zawartości 

pozostałości zaprawy w różnych frakcjach kruszywa otrzymanego z recyklingu betonu. 

Kruszywo tego rodzaju wykorzystano wtórnie do produkcji betonu. Ilość  

i właściwości pozostałości zaprawy w kruszywie z recyklingu miały istotny wpływu 

na właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe nowego betonu.  W badaniach 

(Buckingham, Spaw i Peacock 1988) różnorodne techniki analizy obrazów zostały 

wykorzystane do scharakteryzowania stopnia jednorodności betonu produkowanego  

z odpadów. W tym celu przeanalizowano wiele próbek betonów i określono wielkości, kształt 

i położenia każdego składnika w tych próbkach. Kolejnym przykładem wykorzystania 

komputerowej analizy obrazów do określania właściwości produktów powstających  

z surowców wtórnych jest jej zastosowanie do sprawdzenia i porównania struktury brykietów 

uzyskanych z metalowych materiałów drobnoziarnistych. W publikacji (Li, Ma i Huang 2009) 

analizę obrazów SEM zastosowano do badania właściwości taniej ceramiki mulitowej 

produkowanej z boksytów i popiołów lotnych o wysokiej zawartości glinu. Szczegółowo 

określono wpływ dodatku V2O5 na gęstość, porowatość, wytrzymałość i mikrostrukturę tej 

ceramiki. Badania te pozwoliły na potwierdzenie możliwości produkcji taniej ceramiki  

z wykorzystaniem dużych ilości popiołów lotnych. W artykule (Borowski 2007) opisano 

badania prowadzone nad brykietami z prasy stemplowej i walcowej zawierającymi różne 

dodatki pełniące rolę lepiszcza. Brykiety te wykonywano z odpadów powstających w procesie 

obróbki wykańczającej kulkowych łożysk tocznych, a następnie utylizowano w przemyśle 

hutniczym. Na podstawie przeprowadzonych analiz potwierdzono dobór odpowiedniego 

środka wiążącego w procesie przygotowania mieszanki do brykietowania. Sprawdzono także 

poprawność sposobu mieszania składników oraz słuszność doboru urządzenia do 

brykietowania. 
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Komputerowej analizie obrazów mogą być poddawane również obrazy pochodzące  

z różnego rodzaju kamer i aparatów cyfrowych. W gospodarce odpadami i inżynierii 

środowiska stosuje się różnego rodzaju kamery przemysłowe do badania składu, morfologii  

i właściwości odpadów zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Cyfrowa analiza obrazu 

może zostać zastosowana do badania struktury odpadów komunalnych (Makoudi i Wdowiarz 

2000). W metodyce tej, na makroskopowym obrazie fotograficznym, planimetrowane są 

poszczególne grupy odpadów. W celu usprawnienia zliczania odpadów, a następnie 

statystycznej obróbki otrzymanych danych, wprowadza się cyfrowe metody analizy obrazu. 

Systemy komputerowej analizy obrazu stosuje się także do identyfikacji złomu (Wieczorek i 

Pilarczyk 2007).  W cytowanym artykule analizę obrazu z cyfrowych kamer przemysłowych 

wykorzystano do pozyskania jak największej ilości informacji z procesu ładowania złomu 

 do koszy wsadowych trafiających do pieca elektrołukowego. Pozyskane informacje służyły 

do przyporządkowania złomu do jednej z kilkunastu klas złomu obowiązujących w hucie oraz 

ciągłego nadzoru i rejestracji danych z tego procesu. Stworzona została baza danych 

przechowująca zdjęcia złomu z cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z informacjami 

dotyczącymi klasy danego złomu, jego wagi, oraz wszystkich informacji pozyskanych na 

drodze ich przetwarzania. Stworzenie takiej bazy zawierającej bardzo dużą ilość zdjęć 

umożliwiło dobór takich metod i parametrów przetwarzania obrazu, które później pozwolą na 

automatyczne klasyfikowanie złomu podczas procesu jego ładowania. Metody analizy obrazu 

wykorzystano również w demontażu drukowanych płytek PCB (Kornacki 2004).  

Do demontażu selektywnego zastosowano trójwymiarowe systemy rozpoznawania 

optycznego, natomiast do demontażu jednoczesnego jednowymiarowe systemy 

rozpoznawania. Przy wykorzystaniu analizy obrazu identyfikowano interesujące elementy 

poprzez porównanie ich z wzorcami z bazy danych, określenie ich współrzędnych,  

a następnie ich selektywny demontaż. 

Na podstawie przedstawionych powyżej przykładów wykorzystania komputerowej 

analizy obrazu do badania różnorodnych właściwości surowców i innych materiałów, a także 

do badania i optymalizacji procesów technologicznych, można stwierdzić, iż znacznie ułatwia 

i przyspiesza ona przeprowadzenie niezbędnych badań. Zastosowane procedury i narzędzia 

analizy mogą stanowić podstawę (uzupełnienie) określania wybranych, istotnych właściwości 

produktów procesów technologicznych i tym samym mogą być wykorzystane w ich 

sterowaniu i optymalizacji. Zastosowana metodyka badań wymaga jednak często 

precyzyjnego i popartego specjalistyczną wiedzą udziału badacza w jej określaniu, ponieważ 

ten etap badań oparty jest na wielokrotnych próbach różnych rozwiązań, korekcie wyników, 

realizacji sekwencji i pętli działań.   
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5. Pomiar właściwości fizycznych, chemicznych  

i mineralogicznych popiołów lotnych 

5.1. Charakterystyka próbek przeznaczonych do badań 

W badaniach wykorzystano 15 próbek popiołów lotnych pochodzących z dziesięciu 

zakładów energetycznych znajdujących się na terenie Polski i stosujących różnorodne 

technologie wytwarzania energii elektrycznej (TAURON Wytwarzanie SA – Oddział 

Elektrownia „Łagisza” w Będzinie, TAURON Wytwarzanie SA– Oddział Elektrownia 

„Siersza” w Trzebini, Elektrociepłownia „Kraków” SA w Krakowie, Elektrownia „Skawina” 

SA w Skawinie, Elektrownia „Rybnik” SA w Rybniku, ZE PAK SA Elektrownia „Adamów” 

w Turku, ZE PAK SA Elektrownia „Konin” w Koninie, PGE GiEK SA Elektrownia 

„Bełchatów” w Bełchatowie, PGE GiEK SA Elektrownia „Turów” w Bogatyni, Vattenfall 

Heat Poland SA Elektrociepłownia „Żerań” w Warszawie). 

Próbki podzielono ze względu na stosowaną technologię spalania (popioły lotne  

z kotłów konwencjonalnych, popioły lotne z kotłów fluidalnych), rodzaj spalanego paliwa 

(popioły lotne ze spalania węgli kamiennych, popioły lotne ze spalania węgli brunatnych, 

popioły lotne z współspalania biomasy), a także na zawartość produktów odsiarczania spalin 

(popioły lotne konwencjonalne, popioły lotne konwencjonalne z produktami odsiarczania 

spalin, popioły fluidalne). Zgodnie z tym podziałem wprowadzono następujące oznaczenia 

próbek: 

― próbki popiołów lotnych z kotłów konwencjonalnych: 

- próbki konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgli kamiennych – 

PL-K (od PL-K-1 do PL-K-7), 

- próbki konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgli brunatnych – 

PL-B (od PL-B-1 do PL-B-4), 

― próbki popiołów lotnych z kotłów fluidalnych: 

- próbki fluidalnych popiołów lotnych ze spalania węgli kamiennych – PF-K 

(PF-K-1, PF-K-2), 

- próbki fluidalnych popiołów lotnych ze spalania węgli brunatnych – PF-B  

(PF-B-1, PF-B-2). 

Dokładną charakterystykę wszystkich próbek przedstawiają tabele 5.1 – 5.6.  
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Tabela 5-1. Dane dotyczące paliwa, z którego powstały próbki popiołów lotnych PL-K-1 – PL-K-7. 

Lp. Symbol 
próbki Producent 

Dostawca 
podstawowego 

paliwa 

Struktura spalanego paliwa / 
szacowany % udział 
poszczególnych paliw 

Paliwo 
podstawowe Biomasa 

Rodzaj % Rodzaj % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 PL-K-1 

TAURON 
Wytwarzanie SA 

Elektrownia „Łagisza” 
w Będzinie  
(bloki 1 – 2) 

PKW SA  
(ZGE „Sobieski 
Jaworzno III”) 

JSW SA  
(KWK „Budryk”) 

Węgiel 
kamienny 

100 – – 

2 PL-K-2 

TAURON 
Wytwarzanie SA 

Elektrownia „Siersza” 
w Trzebini  

(bloki 3 – 6) 

PKW SA  
(ZGE „Janina”) 

Węgiel 
kamienny 

100 – – 

3 PL-K-3 

Elektrociepłownia 
„Kraków” SA 
w Krakowie  
(bloki 1 – 4) 

KHW SA 
(KWK „Mysłowice 

-Wesoła”,  
KWK Wujek),  

OKD SA  
(WOJ. „Darkov”) 

Węgiel 
kamienny 

93 
Pelet łuski 

słonecznika, 
pestki palmy 

7 

4 PL-K-4 

Elektrownia 
„Skawina” SA  

w Skawinie  
(bloki 1 – 9) 

KHW SA   
(KWK „Murcki-

Staszic”) 
OKD SA 

Węgiel 
kamienny 

89 

Pelet łuski 
słonecznika, 

brykiet z otręb 
zbożowych 

11 

5 PL-K-5 
Elektrownia „Rybnik” 

SA w Rybniku  
(bloki 2 – 4 i 7) 

KW SA,  
KHW SA,  
JSW S.A 

Węgiel 
kamienny 

90 Biomasa leśna 10 

6 PL-K-6 

TAURON 
Wytwarzanie SA 

Elektrownia „Łagisza” 
w Będzinie  
(bloki 5 – 7) 

PKW SA  
(ZGE „Sobieski 
Jaworzno III”) 

JSW SA  
(KWK „Budryk”) 

Węgiel 
kamienny 

100 – – 

7 PL-K-7 
Elektrownia „Rybnik” 

SA w Rybniku  
(bloki 1, 5, 6 i 8) 

KW SA,  
KHW SA,  
JSW S.A 

Węgiel 
kamienny 

90 Biomasa leśna 10 
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Tabela 5-2. Dane dotyczące paliwa, z którego powstały próbki popiołów lotnych PL-B-1 – PL-B-4. 

Lp. Symbol 
próbki Producent 

Dostawca 
podstawowego 

paliwa 

Struktura spalanego paliwa / 
szacowany % udział paliw 

Paliwo 
podstawowe Biomasa 

Rodzaj % Rodzaj % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

8 PL-B-1 
ZE PAK SA  

Elektrownia „Adamów”  
w Turku (bloki 1 – 5 ) 

KWB „Adamów” 
SA 

Węgiel 
brunatny 

100 – – 

9 PL-B-2 
PGE GiEK SA  

Elektrownia „Bełchatów”  
w Bełchatowie (bloki 1 – 12) 

PGE GiEK SA 
(KWB 

„Bełchatów”) 

Węgiel 
brunatny 

95 
Słoma, 
lignina, 
celuloza 

5 

10 PL-B-3 
ZE PAK SA Elektrownia 

„Konin” w Koninie (bloki 5 i 6) 
KWB „Konin” 

SA 
Węgiel 

brunatny 
51 

Zrębka, 
trociny 

49 

11 PL-B-4 
PGE GiEK SA  

Elektrownia „Turów”  
w Bogatyni (bloki 9 i 10) 

PGE GiEK SA 
(KWB „Turów”) 

Węgiel 
brunatny 

100 – – 

Tabela 5-3. Dane dotyczące paliwa, z którego powstały próbki fluidalnych popiołów lotnych. 

Lp. Symbol 
próbki Producent 

Dostawca 
podstawowego 

paliwa  

Struktura spalanego paliwa / 
szacowany % udział paliw 

Paliwo 
podstawowe Biomasa 

Rodzaj % Rodzaj % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

12 PF-K-1 
Vattenfall Heat Poland SA  
Elektrociepłownia „Żerań”  
w Warszawie (bloki 1 – 2) 

KW SA,  
KHW SA,  
JSW SA 

Węgiel 
kamienny  

81 
Biomasa 

leśna 
19 

13 PF-K-2 
TAURON Wytwarzanie SA 

Elektrownia „Siersza”  
w Trzebini (bloki 1 – 2) 

KW SA   
(KWK „Piast”) 

Węgiel 
kamienny  

83 

Biomasa 
rolna 
(36%) 

Biomasa 
leśna 
(64%) 

17 

14 PF-B-1 
PGE GiEK SA  

Elektrownia „Turów”  
w Bogatyni (bloki 1 – 3) 

PGE GiEK SA  
(KWB „Turów” ) 

Węgiel 
brunatny  

100 – – 

15 PF-B-2 
PGE GiEK SA  

Elektrownia „Turów”  
w Bogatyni (bloki 5 i 6) 

PGE GiEK SA  
(KWB „Turów” ) 

Węgiel 
brunatny 

90 
Pelet 

drzewny 
10 
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Tabela 5-4. Dane dotyczące ciągu technologicznego, w którym próbki PL-K-1 – PL-K-7 zostały wyprodukowane. 

Lp. 
Symbol 
próbki Kotły energetyczne Instalacja odpylania 

spalin / Filtry 

Instalacja odsiarczania spalin 

Rodzaj Metoda 
odsiarczania 

Stosowany 
sorbent 

Powstający 
produkt 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 PL-K-1 
Kotły pyłowe walczakowe RAFAKO 

typu OP-380 (bloki 1 i 2) 
Elektrofiltry typu HE, 

4-strefowe, 2-komorowe 
– – – – 

2 PL-K-2 
Kotły pyłowe walczakowe RAFAKO 

typu OP-380 (bloki 3 – 6) 
Elektrofiltry typu HE 

IOS 
(bloki 3 i 6) 

Półsucha rozpyłowo 
– absorpcyjna typu 
GEESI Anhydro 

Wapno 
palone 
(CaO) 

Odpad 10 01 05 
(Dz. U. 2001 nr 
112 poz. 1206) 

3 PL-K-3 
Kotły pyłowe walczakowe RAFAKO 

typu OP-380 (bloki 1 i 2),  
typu OP-430 (bloki 3 i 4) 

Elektrofiltry 
2-strefowe, 6-komorowe 

– – – – 

4 PL-K-4 

Kotły pyłowe walczakowe 
opromieniowane 

typu OP-230 (bloki 3 – 7), 
typu OP-210M (bloki 8 – 11) 

Elektrofiltry firmy ELWO 
typu HE 

3-strefowe, 6-komorowe 

IOS 
(bloki 5 – 6  

i 8 – 11) 

Półsucha typu 
WAFIT (RAFAKO) 

Wapno 
gaszone 

(Ca(OH)2) 
 

Odpad 10 01 05 
(Dz. U. 2001 nr 
112 poz. 1206) 

5 PL-K-5 
Kotły pyłowe walczakowe RAFAKO 

typu OP-650 (bloki 2 – 4 i 7) 
Elektrofiltry 

4-strefowe, 3-komorowe 
IMOS  

(bloki 2 – 4 i 7) 
Mokra wapienno – 

gipsowa 

Kamień 
wapienny 
(CaCO3) 

Gips syntetyczny 
(CaSO4·2H2O) 

6 PL-K-6 
Kotły pyłowe walczakowe RAFAKO 

typu OP-380 (bloki 5 – 7) 

Elektrofiltry typu HE, 
4-strefowe, 2-komorowe 

Filtr Workowy LKPE 
2-komorowy 

IOS  
(bloki 5 – 7) 

Półsucha typu 
DRYPAC-
ABB/SOA 

 

Wapno 
palone 
(CaO) 

Odpad 10 01 82 
(Dz. U. 2001 nr 
112 poz. 1206) 

7 PL-K-7 
Kotły pyłowe walczakowe RAFAKO 

typu OP-650 (bloki 1, 5, 6 i 8) 
Elektrofiltry 

3-strefowe, 3-komorowe 
IOS  

(bloki 1, 5, 6 i 8) 

Sucha z nawilżaniem 
spalin (metoda 
hybrydowa) 

Mączka 
wapienna 
(CaCO3) 

Odpad 10 01 82 
(Dz. U. 2001 nr 
112 poz. 1206) 
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Tabela 5-5. Dane dotyczące ciągu technologicznego, w którym próbki PL-B-1 – PL-B-4 zostały wyprodukowane. 

Lp. Symbol 
próbki Kotły energetyczne Instalacja odpylania 

spalin / Filtry 

Instalacja odsiarczania spalin 

Rodzaj Metoda 
odsiarczania Stosowany sorbent Powstający produkt 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 PL-B-1 
Kotły pyłowe walczakowe 

typu OP-380B (bloki 1 – 5 ) 
Elektrofiltry typu EKF 

3-strefowe 
– – – – 

9 PL-B-2 
Kotły pyłowe przepływowe 

RAFAKO  
typu BB 1150 (bloki 1 – 5 ) 

Elektrofiltry typu HE 
3-strefowe 

IMOS  
(bloki 1 – 5 ) 

Mokra wapienno – 
gipsowa  

Kamień wapienny 
(CaCO3) 

Gips syntetyczny 
(CaSO4·2H2O) 

10 PL-B-3 
Kotły pyłowe walczakowe 
typu OB-230P (bloki 5 i 6) 

Elektrofiltry 
3-strefowe 

IMOS 
(bloki 5 i 6) 

Mokra  
Mleczko wapienne 

(zawiesina 
Ca(OH)2) 

Gips syntetyczny 
(CaSO4·2H2O) 

11 PL-B-4 
Kotły pyłowe walczakowe 

RAFAKO  
typu OB-650B (bloki 9 i 10) 

Elektrofiltry typy EKF 
3-strefowe, 

 3-komorowe 

IOS  
(bloki 9 i 10) 

Sucha  
Mączka wapienna 

(CaCO3) 

Odpad 10 01 82 (Dz. 
U. 2001 nr 112 poz. 

1206) 

Tabela 5-6. Dane dotyczące ciągu technologicznego, w którym próbki PF-K-1, PF-K-2, PF-B-1, PF-B-2 zostały wyprodukowane. 

Lp. Symbol 
próbki Kotły energetyczne Instalacja odpylania 

spalin / Filtry 
Odsiarczanie spalin 

Metoda odsiarczania Stosowany sorbent Powstający produkt 
1 2 3 4 5 6 7 

12 PF-K-1 
Kocioł fluidalny RAFAKO 
typu OFz-450B (bloki 1 – 2) 

Elektrofiltry 
Bezpośrednio w 
komorze spalania 

Mączka wapienna 
(CaCO3) 

Odpad o kodzie 10 01 82 (Dz. 
U. 2001 nr 112 poz. 1206) 

13 PF-K-2 
Kocioł fluidalny RAFAKO  
typu OFz-425 (bloki 1 – 2) 

Elektrofiltry typu  FPA 
Bezpośrednio w 
komorze spalania 

Kamień wapienny 
(CaCO3) 

Odpad o kodzie 10 01 82 (Dz. 
U. 2001 nr 112 poz. 1206) 

14 PF-B-1 Kocioł fluidalny Foster Wheeler 
typu OE667 (bloki 1 – 3) 

Elektrofiltry typu EKF 
4-strefowe, 2-komorowe 

Bezpośrednio w 
komorze spalania 

Kamień wapienny 
CaCO3 

Odpad o kodzie 10 01 82 (Dz. 
U. 2001 nr 112 poz. 1206) 

15 PF-B-2 
Kocioł fluidalny Foster Wheeler 

typu OE700-17.1  
(CFB Compact) (bloki 5 – 6) 

Elektrofiltry  EKF 
4-strefowe, 2-komorowe 

Bezpośrednio w 
komorze spalania 

Kamień wapienny 
CaCO3 

Odpad o kodzie 10 01 82 (Dz. 
U. 2001 nr 112 poz. 1206) 
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Próbka PL-K-1 pochodzi z Elektrowni „Łagisza”. Została ona pobrana z odpadu,  

który powstał na skutek spalania węgla kamiennego (100%), pochodzącego z polskich kopalń 

(m.in. ZG Janina III Sobieski, KWK Budryk), w kotłach pyłowych walczakowych OP-380 

firmy RAFAKO. Powstałe w tym procesie pyły zostały wychwycone za pomocą 

trójstrefowych elektrofiltrów typu HE i następnie zgromadzone w zbiornikach retencyjnych 

popiołu lotnego. 

Próbka PL-K-2 została pobrana z odpadu wyprodukowanego w Elektrowni „Siersza” 

na skutek spalania węgla kamiennego pochodzącego z górnośląskich kopalń (100%)  

w kotłach pyłowych walczakowych OP-380. W zakładzie tym powstające spaliny najpierw są 

odpylane za pomocą elektrofiltrów typu HE (wydzielenie popiołów lotnych), a następnie 

kierowane do instalacji odsiarczania wykorzystującej metodę półsuchą rozpyłowo – 

absorpcyjną typu GEESI Anhydro (sorbent – wapno palone). W związku z tym powstające 

odpady – popioły lotne i produkty odsiarczania spalin są osobno odprowadzone i gromadzone 

w zbiornikach retencyjnych popiołów lotnych i w zbiornikach retencyjnych produktu 

odsiarczania spalin. 

Próbka PL-K-3 pochodzi z Elektrociepłowni „Kraków”. Została ona pobrana  

z odpadu, który powstał na skutek spalania węgla kamiennego (93%), pochodzącego  

z polskich i czeskich kopalń (m.in. KWK „Mysłowice-Wesoła”, KWK „Wujek”, WOJ. 

„Darkov”) i biomasy (pellet łuski słonecznika, pestki palmy – 7%) w kotłach pyłowych OP-

380 i OP-430 firmy RAFAKO. Powstałe w tym procesie pyły zostały wychwycone  

za pomocą elektrofiltrów dwustrefowych i następnie zgromadzone w zbiornikach 

retencyjnych popiołu lotnego. 

Próbka PL-K-4 została pobrana z odpadu wyprodukowanego w Elektrowni „Skawina” 

na skutek spalania węgla kamiennego pochodzącego z polskich i czeskich kopalń (89%)  

i biomasy (pellet łuski słonecznika, brykiet z otrębów zbożowych – 11%) w kotłach pyłowych 

walczakowych opromieniowanych typu OP-230 i typu OP-210M. Popioły lotne zostały 

wychwycone za pomocą elektrofiltrów typu HE i zgromadzone w zbiornikach retencyjnych 

popiołów lotnych. Zakład posiada również instalację odsiarczania spalin metodą półsuchą 

typu WAFIT (sorbent – wapno gaszone), przy czym odsiarczanie spalin następuje już  

po procesie odpylania (popioły lotne i produkty odsiarczania spalin nie mieszają się). 

Próbka PL-K-5 pochodzi z Elektrowni „Rybnik”. Została ona pobrana z odpadu, który 

powstał na skutek spalania węgla kamiennego (90%), pochodzącego z górnośląskich kopalń  

i biomasy leśnej (10%) w kotłach pyłowych OP-650 firmy RAFAKO. Powstałe w tym 

procesie pyły zostały wychwycone za pomocą elektrofiltrów czterostrefowych i następnie 

zgromadzone w zbiornikach retencyjnych popiołu lotnego. Zakład posiada również instalację 
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odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno – gipsową (sorbent – kamień wapienny), przy 

czym odsiarczanie spalin następuje już po procesie odpylania (popioły lotne i produkty 

odsiarczania spalin nie mieszają się). 

Próbka PL-K-6 została pobrana z odpadu wyprodukowanego w Elektrowni „Łagisza” 

na skutek spalania węgla kamiennego pochodzącego z górnośląskich kopalń (100%)  

w kotłach pyłowych walczakowych OP-380, gdzie prowadzi się odsiarczanie spalin metodą 

półsuchą typu DRYPAC – ABB/SOA. W ramach tego procesu do komory paleniskowej kotła 

wprowadzono sorbent (wapno palone), a następnie spaliny i pyły zostały skierowane do wieży 

zraszającej (reaktora), zbudowanej na drodze przepływu spalin pomiędzy kotłem  

i elektrofiltrem. Instalacja ta, poprzez zraszanie spalin, pogłębia proces odsiarczania  

i równocześnie pozwala na lepsze wykorzystanie sorbentu. Po procesie odsiarczania popioły 

lotne zostały wychwycone za pomocą czterostrefowych elektrofiltrów typu HE, a w dalszej 

kolejności połączone z produktem odsiarczania spalin i zgromadzone w zbiornikach 

retencyjnych popiołów lotnych i produktu odsiarczania spalin. 

Próbka PL-K-7 pochodzi z Elektrowni „Rybnik”. Została ona pobrana z odpadu, który 

powstał na skutek spalania węgla kamiennego (90%), pochodzącego z górnośląskich kopalń  

i biomasy leśnej (10%) w kotłach pyłowych walczakowych OP-650 firmy RAFAKO.  

W zakładzie tym, prowadzi się odsiarczanie spalin metodą suchą z nawilżaniem spalin 

(metoda hybrydowa). Po procesie odsiarczania popioły lotne połączone z produktem 

odsiarczania spalin zostały wychwycone za pomocą trzystrefowych elektrofiltrów typu HE  

i zgromadzone w zbiornikach retencyjnych popiołów lotnych i produktu odsiarczania spalin. 

Próbka PL-B-1 została pobrana z odpadu wyprodukowanego w Elektrowni 

„Adamów” na skutek spalania węgla brunatnego pochodzącego z KWB „Adamów” (100%)  

w kotłach pyłowych walczakowych OP-380B. Popioły lotne zostały wychwycone za pomocą 

elektrofiltrów typu EKF i zgromadzone w zbiornikach retencyjnych popiołów lotnych. 

Próbka PL-B-2 została pobrana z odpadu wyprodukowanego w Elektrowni 

„Bełchatów” na skutek spalania węgla brunatnego (KWB „Bełchatów” – 95%) i biomasy 

(słoma, lignina, celuloza – 5%) w kotłach pyłowych przepływowych typu BB-1150. Popioły 

lotne zostały wychwycone za pomocą trzystrefowych elektrofiltrów typu HE i zgromadzone 

w zbiornikach retencyjnych popiołów lotnych. Zakład posiada ponadto instalację odsiarczania 

spalin metodą mokrą wapienno – gipsową (sorbent – kamień wapienny), przy czym 

odsiarczanie spalin następuje już po procesie odpylania (popioły lotne i produkty odsiarczania 

spalin nie mieszają się). 

Próbka PL-B-3 została pobrana z odpadu wyprodukowanego w Elektrowni „Konin” 

na skutek spalania węgla brunatnego (KWB „Konin” – 51%) i biomasy (zrębka, trociny – 
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49%) w kotłach pyłowych walczakowych typu OB-230P. Popioły lotne zostały wychwycone 

za pomocą trzystrefowych elektrofiltrów i zgromadzone w zbiornikach retencyjnych 

popiołów lotnych. Zakład posiada ponadto instalację odsiarczania spalin na mokro (sorbent – 

mleczko wapienne), przy czym odsiarczanie spalin następuje już po procesie odpylania. 

Próbka PL-B-4 pochodzi z Elektrowni „Turów”. Została ona pobrana z odpadu, który 

powstał na skutek spalania węgla brunatnego (100%), pochodzącego z KWB „Turów”  

w kotłach pyłowych walczakowych OB-650B firmy RAFAKO. W zakładzie tym, prowadzi 

się odsiarczanie spalin metodą suchą (sorbent – mączka wapienna). Po procesie odsiarczania 

popioły lotne połączone z produktem odsiarczania spalin zostały wychwycone za pomocą 

trójstrefowych elektrofiltrów typu HE i zgromadzone w zbiornikach retencyjnych popiołów 

lotnych i produktu odsiarczania spalin. 

Próbka PF-K-1 została wydzielona z popiołu lotnego fluidalnego, który powstał  

w Elektrociepłowni „Żerań”, w wyniku spalania węgla kamiennego pochodzącego  

z górnośląskich kopalń (100%), w kotłach fluidalnych OFz-450B firmy RAFAKO,  

z sorbentem w postaci mączki wapiennej. Powstałe w tym procesie popioły lotne zostały 

wychwycone za pomocą elektrofiltrów, a następnie zgromadzone w zbiornikach magazynowo 

– retencyjnych popiołów fluidalnych. 

Próbka PF-K-2 pochodzi z Elektrowni „Siersza”. Została ona pobrana z odpadu, który 

powstał na skutek spalania węgla kamiennego (KWK „Piast” – 83%) i biomasy (17%)  

w kotłach fluidalnych RAFAKO typu OFz-425, z sorbentem w postaci kamienia wapiennego. 

Popioły lotne zostały wychwycone za pomocą elektrofiltrów typu FPA i zgromadzone  

w zbiornikach retencyjnych popiołów lotnych. 

Próbka PF-B-1 została wydzielona z popiołu lotnego fluidalnego, który powstał  

w Elektrowni „Turów”, w wyniku spalania węgla brunatnego pochodzącego z KWB „Turów” 

(100%), w kotłach fluidalnych Foster Wheeler typu OE-667, z sorbentem w postaci kamienia 

wapiennego. Powstałe w tym procesie popioły lotne zostały wychwycone za pomocą 

czterostrefowych elektrofiltrów typu EKF, a następnie zgromadzone w zbiornikach 

magazynowo – retencyjnych popiołów fluidalnych. 

Ostatnia próbka, próbka PF-B-2, została wydzielona z popiołu lotnego fluidalnego, 

który powstał również w Elektrowni „Turów”, w wyniku spalania węgla brunatnego z KWB 

„Turów” (90%) i biomasy (pellet drzewny – 10%), w kotłach fluidalnych Foster Wheeler typu 

OE-700-17.1, z sorbentem w postaci kamienia wapiennego. Powstałe w tym procesie popioły 

zostały wychwycone za pomocą elektrofiltrów czterostrefowych typu EKF, a następnie 

zgromadzone w zbiornikach retencyjnych. 
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5.2. Pobranie i przygotowanie próbek  

Wszystkie próbki (15) były pobierane i przygotowywane zgodnie z obowiązującymi 

normami (PN-EN 14899:2006, PN-EN 15002:2006, PN-EN 450-1+A1:2009, PN-EN 196-

7:2009). Postępowanie to przebiegało kilkuetapowo, identycznie dla każdego rodzaju popiołu 

lotnego. Poniższy opis dotyczy poboru próbek pierwotnych i przygotowania próbek 

laboratoryjnych i analitycznych dla jednego rodzaju popiołu lotnego (PL-K-1). 

 W pierwszym etapie pobierano cztery próbki pierwotne o masie około 0,5 kg każda. 

Próbki te były pobierane z leja spustowego zbiornika retencyjnego popiołu lotnego,  

za pomocą próbnika (sondy) o średnicy 80 mm i długości 1500 mm, w czasie grawitacyjnego 

ruchu materiału. Następnie próbki pierwotne połączono w próbkę ogólną o masie ok. 2 kg. 

Informacje dotyczące czasu i miejsca poboru próbek zawiera tabela 5-7. 

Tabela 5-7. Dane dotyczące pobrania i przygotowania próbek popiołów lotnych. 

Lp. Symbol 
próbki 

Data wyprodukowania 
materiału 

Data pobrania 
próbki 

Miejsce pobrania 
próbki 

Masa próbki 
pierwotnej [kg] 

1 2 3 4 5 6 

1 PL-K-1 22.10.10 23.10.10 

Zbiornik 
retencyjny 

popiołów lotnych 

2 
2 PL-K-2 13.10.10 14.10.10 2 
3 PL-K-3 22.10.10 22.10.10 2 
4 PL-K-4 07.11.10 08.11.10 2 
5 PL-K-5 28.10.10 29.10.10 2 
6 PL-K-6 22.10.10 23.10.10 2 
7 PL-K-7 28.10.10 29.10.10 2 
8 PL-B-1 27.10.10 27.10.10 

Zbiornik 
retencyjny 

popiołów lotnych 

2 
9 PL-B-2 14.10.10 14.10.10 2 
10 PL-B-3 27.10.10 27.10.10 2 
11 PL-B-4 18.10.10 18.10.10 2 
12 PF-K-1 10.10.10 11.10.10 Zbiornik 

retencyjny 
popiołów 

fluidalnych 

2 
13 PF-K-2 13.10.10 14.10.10 2 
14 PF-B-1 18.10.10 18.10.10 2 
15 PF-B-2 18.10.10 18.10.10 2 

 
Następnie przez uśrednianie przygotowano próbkę laboratoryjną. Pomniejszanie 

próbki wykonywano przy użyciu dzielnika żeberkowego. Podział powtórzono dwukrotnie,  

w wyniku czego uzyskano cztery próbki laboratoryjne. Z pierwszej próbki laboratoryjnej 

(próbka laboratoryjna PL-K-1) przygotowano za pomocą dzielnika żeberkowego odpowiednie 

ilości próbek analitycznych przeznaczonych do konkretnych oznaczeń. Z uwagi na fakt,  

że specyfika części badań popiołów lotnych wymagała ich przeprowadzenia w wąskich 

klasach ziarnowych, druga próbka laboratoryjna została podzielona na trzy klasy ziarnowe: 

0÷40 µm (próbka laboratoryjna PL-K-1.1), 40÷125 µm (próbka laboratoryjna PL-K-1.2) oraz 

>125 µm (próbka laboratoryjna PL-K-1.3). Poszczególne podpróbki wydzielono poprzez 
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mechaniczne przesiewanie próbki laboratoryjnej na sitach o rozmiarach oczek 40 µm i 125 

µm. Z uzyskanych podpróbek (PL-K-1.1, PL-K-1.2, PL-K-1.3) w dalszej kolejności 

przygotowywano próbki analityczne przeznaczone do konkretnych analiz. Tabela 5-8 

przedstawia udziały wagowe poszczególnych klas ziarnowych w próbce laboratoryjnej,  

a także oznaczenia wydzielonych próbek. 

Tabela 5-8. Udział klas ziarnowych w poszczególnych próbkach popiołów lotnych. 

Lp. Symbol 
próbki 

Udział klas ziarnowych w próbkach (% wag.) Symbole wydzielonych próbek 
0÷40 µm 40÷125 µm >125 µm 0÷40 µm 40÷125 µm >125 µm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 PL-K-1 39,41 45,84 14,75 PL-K-1.1 PL-K-1.2 PL-K-1.3 
2 PL-K-2 43,42 48,64 7,94 PL-K-2.1 PL-K-2.2 PL-K-2.3 
3 PL-K-3 35,96 36,7 27,34 PL-K-3.1 PL-K-3.2 PL-K-3.3 
4 PL-K-4 40,72 56,36 2,92 PL-K-4.1 PL-K-4.2 PL-K-4.3 
5 PL-K-5 46,46 37,24 16,3 PL-K-5.1 PL-K-5.2 PL-K-5.3 
6 PL-K-6 26,65 51,7 21,65 PL-K-6.1 PL-K-6.2 PL-K-6.3 
7 PL-K-7 9,46 76,24 14,3 PL-K-7.1 PL-K-7.2 PL-K-7.3 
8 PL-B-1 51,24 31,36 17,4 PL-B-1.1 PL-B-1.2 PL-B-1.3 
9 PL-B-2 42,52 38,37 19,11 PL-B-2.1 PL-B-2.2 PL-B-2.3 
10 PL-B-3 48,47 29,02 22,51 PL-B-3.1 PL-B-3.2 PL-B-3.3 
11 PL-B-4 49,89 36,94 13,16 PL-B-4.1 PL-B-4.2 PL-B-4.3 
12 PF-K-1 44,64 50,55 4,81 PF-K-1.1 PF-K-1.2 PF-K-1.3 
13 PF-K-2 14,18 70,34 15,49 PF-K-2.1 PF-K-2.2 PF-K-2.3 
14 PF-B-1 25,82 55,73 18,45 PF-B-1.1 PF-B-1.2 PF-B-1.3 
15 PF-B-2 19,75 60,79 19,46 PF-B-2.1 PF-B-2.2 PF-B-2.3 

5.3. Program i metody badań 

W celu oznaczenia właściwości fizycznych, chemicznych i mineralogicznych popiołów 

lotnych wykonano następujące badania: 

― opis makroskopowy – wykonano ocenę makroskopową barwy i postaci próbek; 

― gęstość – oznaczenie wykonano metodą piknometryczną, za pomocą piknometru 

helowego Micrometrics Multivolume pycnometer 1305; popiół przed badaniem 

suszono w temperaturze 105°C; za wynik oznaczenia przyjęto średnią arytmetyczną  

z wyników otrzymanych dla trzech próbek; 

― gęstość nasypowa – masę (różnica masy naczynia pomiarowego o znanej objętości 

wypełnionego świeżo usypanym materiałem i naczynia pustego) i objętość próbki 

wyznaczono za pomocą cylindra pomiarowego; oznaczenie wykonano zgodnie  

z normą PN-S-96035:1997; popiół przed badaniem suszono w temperaturze 105°C;  

za wynik oznaczenia przyjęto średnią arytmetyczną z wyników otrzymanych dla 

pięciu próbek;  



Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 123  

― porowatość – wyliczono na podstawie pomiaru gęstości oraz gęstości nasypowej 

materiału; 

― powierzchnia właściwa – wykonano zgodnie z normą PN-EN 196-6: 2010, metodą 

przepuszczalności, za pomocą Aparatu Blaine’a C 378, popiół przed badaniem 

suszono w temperaturze 105°C; za wynik oznaczenia przyjęto średnią arytmetyczną  

z wyników otrzymanych dla trzech próbek; 

― skład ziarnowy – oznaczono metodą laserową przy użyciu laserowego miernika 

cząstek Analysette 22 firmy Fritsch; za wynik oznaczenia przyjęto średnią 

arytmetyczną z wyników otrzymanych dla trzech próbek; 

― skład chemiczny – określono metodą spektrometrii masowej z plazmą wzbudzoną 

indukcyjnie (ICP-MS) za pomocą aparatu Elan 6100 firmy Perkin Elmer oraz metodą 

spektrofotometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) za pomocą 

aparatu Plasm 40 firmy Perkin Elmer; 

― skład mineralny – określono metodą rentgenograficzną przy pomocy dyfraktometru 

rentgenowskiego X`Pert firmy Panalytical; 

― właściwości termiczne – określono przeprowadzając analizę TG i DTA przy użyciu 

analizatora termicznego NETZSCH STA 449 F3 Jupiter. 

Wyniki przeprowadzonych badań zaprezentowano w podrozdziale 5.4. Dodatkowo 

porównano otrzymane wyniki analiz z wartościami poszczególnych paramentów zawartymi  

w obowiązujących normach, a w szczególności w: PN-EN 197-1:2012, PN-EN 196-1:2006, 

PN-EN 196-2:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, PN-EN 196-6:2011, PN-EN 206-1:2003, PN-

EN 450-1+A1:2009, PN-EN 451-1:2004, PN-EN 451-2:1998, PN-S-06103:1997 i PN-S-

96035:1997. 

5.4. Wyniki badań 

5.4.1. Opis makroskopowy 

Próbki pierwotne poszczególnych popiołów lotnych zostały poddane ocenie 

makroskopowej. Zdjęcia makroskopowe popiołów lotnych ukazują różnice w barwie, 

konsystencji, a także uziarnieniu poszczególnych popiołów lotnych.  
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a)   b)   c)  

d)   e)   f)   

g)   h)   i)  

j)   k)   l)  

m)   n)  o)  

Rysunek 5-1. Obrazy fotograficzne próbek popiołów lotnych: a) PL-K-1; b) PL-K-2; c) PL-K-3; d) 
PL-K-4; e) PL-K-5; f) PL-K-6; g) PL-K-7, h) PL-B-1; i) PL-B-2; j) PL-B-3; k) PL-B-4, l) PF-K-1; m) 
PF-K-2; n) PF-B-1; o) PF-B-2. 
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Jak widać na rysunku 5-1 konwencjonalne popioły lotne ze spalania węgla 

kamiennego są jasnobrązowe bądź szare i w większości drobno uziarnione. Wyjątek stanowią 

w tym przypadku próbki PL-K-3 i PL-K-5 w których składzie można wyróżnić ziarna o nieco 

większych wymiarach. Próbki te mają również silne właściwości higroskopijne, co powoduje 

że ziarna zlepiają się ze sobą tworząc aglomeraty. Na zdjęciach makroskopowych ta cecha 

popiołów lotnych uwidacznia się szczególnie na zdjęciach 5-1a, 5-1b, 5-1d, 5-1f i 5-1g. 

Próbki konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgli brunatnych (rysunki  

5-1h, 5-1i, 5-1j, 5-1k) mają nieco ciemniejszą barwę – brązową (próbki PL-B-1 i PL-B-3)  

lub szarą (próbki PL-B-2 i PL-B-4). Popioły z węgla brunatnego cechują się także drobnym 

uziarnieniem. Wyjątek w tym przypadku stanowi próbka PL-B-2. Właściwości higroskopijne 

ujawniają się zwłaszcza w próbkach o najdrobniejszym uziarnieniu (PL-B-3 i PL-B-4),  

co skutkuje silnym zbrylaniem się ziaren tych próbek. 

Popioły fluidalne, pochodzące zarówno ze spalania węgli kamiennych, jak  

i brunatnych występują w różnych odcieniach koloru popielatego. Są one najdrobniej 

uziarnione spośród omawianych grup popiołów i mają silne właściwości higroskopijne, czego 

wynikiem jest zbrylanie się ziaren tych popiołów. Zdjęcia makroskopowe fluidalnych 

popiołów lotnych przedstawiono na rysunkach 5-1l, 5-1m, 5-1n i 5-1o. 

5.4.2. Podstawowe badania właściwości fizycznych 

Wyniki badań podstawowych właściwości fizycznych popiołów lotnych 

przedstawiono na rysunku 5-2. 

Gęstość popiołów lotnych zawierała się w przedziale 2,08 – 2,51 g/cm3. Gęstość 

wynika ze składu chemicznego oraz mineralogicznego badanych próbek i jest zbliżona do 

średniej gęstości minerałów budujących te popioły lotne. Najniższą gęstość wykazywały 

wszystkie rodzaje konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego  

(PL-K-1 – PL-K-7) oraz popiół lotny uzyskany w kotle pyłowym ze spalania węgla 

brunatnego, zawierający produkty odsiarczania spalin (PL-B-4). Zaś najwyższą gęstością 

charakteryzowały się konwencjonalne popioły lotne ze spalania węgla brunatnego, jak  

i współspalania biomasy (PL-B-1 – PL-B-3) oraz popioły fluidalne ze spalania węgla 

brunatnego z i bez biomasy (PF-B-1 i PF-B-2). Fluidalne popioły lotne ze spalania węgla 

kamiennego z i bez biomasy (PF-K-1 i PF-K-2) miały pośrednie gęstości. 

Gęstość nasypowa (objętościowa) jest silnie związana z gęstością popiołów lotnych. 

Wynika ona również z wielkości ziaren zawartych w próbkach i morfologii tych ziaren. 

Wartości gęstości nasypowej dla badanych popiołów różniły się znacznie od siebie i były 
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zawarte w przedziale 0,43 – 1,20 g/cm3. Generalnie ziarna o większej gęstości cechowała 

mniejsza gęstość nasypowa. Wyjątkiem była próbka PL-B-1 (konwencjonalny popiół lotny  

ze spalania węgla brunatnego), której gęstość i gęstość nasypowa były najwyższe  

ze wszystkich. Najmniejszą gęstością nasypową, prawdopodobnie ze względu  

na najdrobniejsze uziarnienie, charakteryzowały się popioły fluidalne (PF-K-1, PF-K-2, PF-

B-1, PF-B-2) oraz konwencjonalny popiół lotny ze spalania węgla brunatnego i dużych ilości 

biomasy (PL-B-3).  

Porowatość wynika bezpośrednio z gęstości i gęstości nasypowej. Jej wartość dla 

badanych próbek mieściła się w przedziale 54 – 84%. Najniższą porowatością 

charakteryzowały się próbki PL-K-4 i PL-B-1. Porowatość wszystkich rodzajów popiołów 

fluidalnych i próbki PL-B-3 była zaś największa. 

Wartości otrzymane z pomiaru powierzchni właściwej badanych popiołów lotnych, 

uzyskane metodą Blaine’a, były bardzo zróżnicowane i wahały się od 1582 do 8107 cm2/g. 

Najbardziej rozbudowaną powierzchnię wykazywały popioły z kotłów fluidalnych (PF-K-1, 

PF-K-2, PF-B-1, PF-B-2) oraz konwencjonalny popiół lotny ze spalania węgla brunatnego  

i dużych ilości biomasy (PL-B-3). Jest to związane z ich drobnoziarnistością i 

występowaniem w nich wielu porowatych lub kulistych ziaren o rozbudowanej strukturze. 

Najmniejsza powierzchnia właściwa cechowała zaś konwencjonalne popioły ze spalania 

węgla brunatnego (PL-B-1, PL-B-2, PL-B-4) i kamiennego (PL-K-1, PL-K-2, PL-K-3, PL-K-

5, PL-K-7). 
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   b)

   d)

ci fizyczne popiołów lotnych: a) gęstość ρ, b) gęstość nasypowa ρn, c) porowatość φ, d)
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5.4.3. Analiza ziarnowa 

Rezultaty analizy składu ziarnowego próbek popiołów lotnych zostały podsumowane 

w tabelach 5-9 – 5-11, a krzywe składu ziarnowego pokazane na rysunkach 5-3 – 5-5. Zakres 

uziarnienia badanych popiołów lotnych mieścił się w zakresie 0÷550 µm. Różnice pomiędzy 

poszczególnymi rodzajami popiołów są istotne w rozkładzie uziarnienia.  

 

Rysunek 5-3. Składy ziarnowe próbek popiołów lotnych PL-K-1 – PL-K-7. 

Tabela 5-9. Parametry statystyczne uziarnienia próbek PL-K-1 – PL-K-7. 

Lp. Symbol Próbki PL-K-1 PL-K-2 PL-K-3 PL-K-4 PL-K-5 PL -K-6 PL-K-7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Ziarna 

charakte-
rystyczne  
d [µm] 

d10 3,40 1,83 9,98 3,00 5,93 6,44 3,40 
2 d36,8 39,16 18,68 71,52 14,21 51,45 53,74 19,81 
3 d50 74,05 37,04 104,74 21,51 82,79 94,66 35,82 
4 d80 175,93 111,99 195,94 53,04 175,77 213,26 122,03 
5 d99 398,23 279,38 386,45 137,55 398,18 428,01 367,24 

6 
Średnia średnica 
(arytmetyczna) 

[µm] 
100,58 61,56 119,25 31,82 104,55 121,98 70,01 

7 
Odchylenie 

standardowe [µm] 
34,17 7,84 10,92 5,63 10,22 11,04 8,36 

8 
Współczynnik 

zmienności [µm] 
7,12 12,76 9,16 17,82 9,78 9,06 11,98 

9 Moda [µm] 48,45 100,53 156,31 26,56 135,61 165,67 97,58 
10 Mediana [µm] 27,26 37,02 104,72 21,51 82,75 94,60 35,80 

Legenda:  d10, d36,8, d50, d80, d99, - średnice charakterystyczne ziaren , poniżej których znajduje się 
odpowiednio: 10; 36,8; 50; 80 i 99% analizowanego materiału. 
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Rysunek 5-4. Składy ziarnowe próbek popiołów lotnych PL-B-1 – PL-B-4. 

Tabela 5-10. Parametry statystyczne uziarnienia próbek PL-B-1 – PL-B-4. 

Lp. Symbol Próbki PL-B-1 PL-B-2 PL-B-3 PL-B-4 
1 2 3 4 5 6 

1 

Ziarna charakterystyczne  
d [µm] 

d10 10,74 12,89 5,24 8,19 
2 d36,8 43,86 42,45 22,98 30,99 
3 d50 77,44 65,32 41,44 51,26 
4 d80 169,71 147,31 258,22 145,15 
5 d99 350,15 344,62 503,25 400,16 
6 Średnia średnica (arytmetyczna) [µm] 70,01 98,32 88,83 122,40 
7 Odchylenie standardowe [µm] 8,36 9,89 9,42 11,05 
8 Współczynnik zmienności [µm] 11,98 10,18 10,64 9,07 
9 Moda [µm] 97,58 143,93 109,96 351,26 
10 Mediana [µm] 35,80 77,41 65,28 41,41 

Legenda:  d10, d36,8, d50, d80, d99, - średnice charakterystyczne ziaren , poniżej których znajduje się  
odpowiednio: 10; 36,8; 50; 80 i 99% analizowanego materiału. 

 

Rysunek 5-5. Składy ziarnowe próbek popiołów lotnych PF-K-1, PF-K-2, PF-B-1, PF-B-2.  
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Tabela 5-11. Parametry statystyczne uziarnienia próbek PF-K-1, PF-K-2, PF-B-1, PF-B-2. 

Lp. Symbol Próbki PF-K-1 PF-K-2 PF-B-1 PF-B-2 
1 2 3 4 5 6 

1 

Ziarna charakterystyczne  
d [µm] 

d10 5,003 5,267 9,043 2,297 
2 d36,8 19,293 26,047 51,017 26,557 
3 d50 27,077 39,443 74,097 44,060 
4 d80 60,650 97,297 140,140 108,917 
5 d99 229,110 309,713 289,473 272,710 
6 Średnia średnica (arytmetyczna) [µm] 39,614 61,265 86,149 63,299 
7 Odchylenie standardowe [µm] 6,287 7,798 9,275 7,953 
8 Współczynnik zmienności [µm] 15,945 12,922 10,796 12,584 
9 Moda [µm] 29,268 53,033 108,644 79,512 
10 Mediana [µm] 27,069 39,423 74,057 44,039 

Legenda: d10, d36,8, d50, d80, d99, - średnice charakterystyczne ziaren , poniżej których znajduje się 
odpowiednio: 10; 36,8; 50; 80 i 99% analizowanego materiału. 

Próbki popiołów PL-K-3, PL-K-5, PL-K-6 charakteryzowały się grubszym 

uziarnieniem. Zawartość ziaren grubych (125÷550 µm) sięgała 40%, natomiast zawartość 

ziaren najdrobniejszych ( 0÷40 µm) nie przekraczała 30%.  

Próbki PL-K-1, PL-B-1, PL-B-4 i PF-B-1 zawierały większą ilość ziaren 

najdrobniejszych (30 – 40%), lecz również liczną populację ziaren grubych (25 – 30%).  

Próbki popiołów PL-K-2, PL-K-7, PL-B-3, PF-K-2, PF-B-2 charakteryzowały się 

drobniejszym uziarnieniem. Zawartość ziaren najdrobniejszych wynosiła ok. 50%, natomiast 

zawartość ziaren grubych wynosiła ok. 15%.  

Zdecydowanie najdrobniej uziarnionymi próbkami były próbki PL-K-4, PF-K-1.  

W tym przypadku zawartość ziaren najdrobniejszych sięgało 70%, a zawartość ziaren 

grubych była znikoma (5%).  

Nie stwierdzono korelacji pomiędzy uziarnieniem popiołów, a technologią w której 

powstały badane popioły, rodzajem paliwa z którego zostały wyprodukowane (węgiel 

kamienny, węgiel brunatny, biomasa), czy też zawartością produktów odsiarczania spalin  

w próbce popiołu lotnego.  

5.4.4. Badania właściwości chemicznych i mineralogicznych 

5.4.4.1. Analiza chemiczna 

Skład chemiczny popiołów lotnych przedstawiono w tabeli 5-12 i na rysunku 5-6. 

Dominującym składnikiem wszystkich popiołów lotnych było SiO2. Jego zawartość  

w poszczególnych próbkach wahała się w granicach 41 – 76%. Do składników podstawowych 

analizowanych próbek należały także: Al2O3 (3 – 17%), CaO (2 – 29%) i Fe2O3 (2 – 6%). 

Popioły lotne zawierały również składniki uboczne takie jak: MgO (0,8 – 4%), K2O (0,1 – 
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1,8%), Na2O (0,1 – 1,7%), SO3 (0,2 – 17,5), P2O5 (0,2 – 2,9%) i TiO2 (0,02 – 0,18%) oraz 

składniki śladowe (Mn2O, ZnO, BaO, BO2, SrO, PbO, UO3, V2O5, CrO3, CuO, Li2O, As2O5, 

NiO, ZrO2, RbO, CoO, WO3, TlO2, SeO2, MoO3, SnO2, CdO, BeO, Ag2O, HgO), których 

zawartość nie przekraczała 1%. Ponadto w skład badanych popiołów lotnych wchodził węgiel 

organiczny. Jego zawartość w próbkach wahała się w przedziale 0 – 7%. 

Tabela 5-12. Skład chemiczny popiołów lotnych (% wag.). 

Lp. Symbol 
próbki 

Zawartość składników [% wag.] 
SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO Na2O K2O SO3 P2O5 TiO2 

1 2 3 4 5 6 7 10 9 11 8 9 

1 PL-K-1 70,25 6,98 5,11 5,99 2,67 0,44 0,76 0,71 1,03 0,18 
2 PL-K-2 74,53 6,94 2,91 3,82 1,59 0,75 0,58 0,46 0,80 0,16 
3 PL-K-3 71,77 5,41 4,81 4,15 2,77 0,53 0,86 0,30 2,16 0,05 
4 PL-K-4 73,08 8,01 2,99 3,55 1,90 0,29 1,31 0,31 1,56 0,04 
5 PL-K-5 70,90 8,62 5,31 6,48 2,85 0,83 0,82 0,41 1,66 0,05 
6 PL-K-6 69,20 3,39 12,09 3,04 1,36 0,21 0,36 8,47 0,45 0,08 
7 PL-K-7 69,88 3,25 13,35 2,16 1,28 0,24 0,35 3,26 0,97 0,09 
8 PL-B-1 67,54 4,31 19,80 3,29 1,66 0,12 0,24 3,11 0,24 0,17 
9 PL-B-2 63,82 12,91 17,92 3,08 0,84 0,10 0,07 2,36 0,44 0,05 
10 PL-B-3 41,41 2,68 29,23 2,32 4,00 0,27 1,63 17,40 0,96 0,02 
11 PL-B-4 75,61 13,53 1,91 3,28 1,45 1,49 0,44 0,42 0,36 0,07 
12 PF-K-1 59,16 14,39 7,40 4,48 3,70 0,63 1,82 4,22 2,87 0,08 
13 PF-K-2 59,36 14,20 9,39 4,02 2,48 1,65 1,70 4,93 0,83 0,09 
14 PF-B-1 63,02 16,80 9,42 3,04 1,59 1,34 0,53 4,03 0,56 0,07 
15 PF-B-2 57,41 17,19 15,09 3,12 1,79 1,26 0,61 3,44 0,55 0,04 
16 Średnia 65,80 9,24 10,45 3,72 2,13 0,68 0,81 3,59 1,03 0,08 

 
Należy zauważyć, że konwencjonalne popioły lotne z węgla kamiennego (próbki  

PL-K-1 – PL-K-5) posiadają zbliżony skład chemiczny. Przeważającym składnikiem tych 

popiołów jest SiO2, którego zawartość we wszystkich próbkach wynosi ok. 70%. Popioły te 

zawierają również ok. 5 – 9% Al2O3, 4 – 6% Fe2O3 i 3 – 5% alkaliów. Zawartość CaO nie 

przekracza 5%, natomiast SO3 występuje tylko w śladowych ilościach (poniżej 1%). 

Popioły lotne z produktami odsiarczania spalin otrzymane w wyniku spalania węgli 

kamiennych (próbki PL-K-6 i PL-K-7) charakteryzują się podobną zawartością SiO2 oraz 

nieco niższymi zawartościami Al2O3, Fe2O3 i alkaliów, w porównaniu do wcześniej 

scharakteryzowanych konwencjonalnych popiołów lotnych. Próbki PL-K-6 i PL-K-7 

zawierają jednak znacznie większe ilości CaO (odpowiednio 12 i 13%) i SO3 (odpowiednio 8 

i 3%). Związki te powstają jako produkty odsiarczania spalin (głównie CaSO4 i CaSO3) lub są 

pozostałościami sorbentu (najczęściej CaCO3, Ca(OH)2 lub CaO). 

Nieco większą różnorodność wykazuje skład chemiczny konwencjonalnych popiołów 

lotnych z węgla brunatnego (PL-B-1 – PL-B-4). Próbki PL-B-1, PL-B-2 i PL-B-4 zawierają 
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ok. 76 – 64% SiO2, 4 – 14% Al2O3, 3% Fe2O3 i 1 – 3% alkaliów. Zawartość CaO sięga 20%, 

natomiast SO3 – 3%.  

Zdecydowanie inne właściwości wykazuje próbka PL-B-3, która powstała w wyniku 

spalania węgli brunatnych i biomasy w stosunku 1:1. Próbka ta zawiera znacznie mniejsze 

ilości SiO2 (41%), niż standardowe popioły z węgla brunatnego, bardzo małe ilości Al2O3  

i Fe2O3 (ok. 3%), natomiast większe ilości alkaliów (6%). Cechą specyficzną tego typu 

popiołu lotnego jest bardzo duża zawartość CaO i SiO2 (łącznie 46% masy popiołu).  

Fluidalne popioły lotne zarówno ze spalania węgla kamiennego, brunatnego  

i współspalania biomasy mają bardzo zbliżony skład chemiczny. Zawierają one od 57 do 63% 

SiO2, 14 – 17% Al2O3, od 3 do 6% alkaliów i niewielkie ilości Fe2O3 (ok. 3%). Ponadto 

próbki te zawierają od 7 do 15% CaO i od 3 do 5% SO3. Obecność tych tlenków jest związana 

z technologią odsiarczania spalin stosowaną w kotłach fluidalnych, polegającą na 

wprowadzaniu sorbentu bezpośrednio do komory paleniska. 

Powyższa analiza wskazuje jednoznacznie, że podstawowymi czynnikami 

wpływającym na skład chemiczny popiołów lotnych są: rodzaj stosowanego paliwa 

podstawowego (węgiel kamienny lub brunatny) oraz technologia spalania (spalanie w kotle 

konwencjonalnym lub fluidalnym). Mniejsze znaczenie ma zawartość w popiołach produktów 

odsiarczania spalin. Analiza wyników badań nie stwierdziła związków pomiędzy badanym 

składem chemicznym popiołów, a udziałem biomasy we współspalania, jeżeli zawartość 

biomasy nie przekraczała 20% (próbki PL-K-3, PL-K-4, PL-K-5, PL-K-7, PL-B-1, PF-K-2  

i PF-B-2). Jednak właściwości chemiczne popiołu lotnego powstałego w wyniku spalania 

większych ilości biomasy (próbka PL-B-3) znacznie różniły się od właściwości pozostałych 

popiołów lotnych z węgla brunatnego. Pozwala to stwierdzić, że zawartość takiej ilości 

biomasy w paliwie ma znaczący wpływ na skład chemiczny popiołu.   
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Rysunek 5-6. Skład chemiczny popiołów lotnych (% wag.).
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Skład chemiczny popiołów lotnych (% wag.). 
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Zawartość metali, a szczególnie metali ciężkich w próbkach przedstawiono w tabelach 

5-13 i 5-14. Badane próbki zawierały szczególnie duże ilości takich metali jak: Fe (15000 – 

45300 
��
� ), Al (14200 – 91000 

��
� ), Ca (13700 – 208900), Mg (5095 – 24100 

��
� ), K (600 – 

15100 
��
� ), P (1900 – 12500 

��
� ), Na (800 – 12200 

��
� ), S (9400 – 19700 

��
� ). Popioły lotne 

cechowały się także wysokimi stężeniami (9 – 3037 
��
� ) takich metali jak: Zn, Mn, Ti, Ba, Sr. 

Zawartość pozostałych metali nie przekraczała 500 
��
� .  

Tabela 5-13. Zawartość metali w popiołach lotnych w próbkach PL-K-1 – PL-K-7 [mg/kg]. 

Lp. 
Metal  

�Ì�
�� �  

Symbol próbki 

PL-K-1 PL-K-2 PL-K-3 PL-K-4 PL-K-5 PL-K-6 PL-K-7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Fe 41936,98 26743,15 29072,25 24849,84 45345,20 21253,88 15086,49 
2 Al 36937,58 36758,54 28643,29 42427,03 45640,58 17937,88 17188,52 
3 Ca 36495,94 20832,21 34357,29 21343,32 37968,70 86432,46 95409,79 
4 Mg 16116,23 9608,16 16723,46 11459,31 17201,82 8220,93 7696,44 
5 K 6329,48 4829,77 7114,64 10876,41 6773,41 3003,41 2900,10 
6 P 4505,11 3485,39 9424,80 6827,26 7246,30 1946,56 4223,10 
7 Na 3267,04 5580,19 3924,91 2139,40 6191,60 1556,90 1812,56 
8 S 2828,13 1859,09 1205,61 1226,42 1628,83 33895,00 13028,73 
9 Zn 1365,95 209,02 143,65 146,69 248,48 604,02 105,93 
10 Mn 1093,43 562,10 734,95 683,76 1121,34 537,90 332,72 
11 Ti 1058,89 979,22 323,98 245,40 269,89 499,16 535,83 
12 Ba 902,06 478,34 612,35 973,54 723,45 387,64 553,53 
13 Sr 390,13 278,73 362,44 274,20 349,18 210,72 269,01 
14 Pb 317,46 72,16 51,50 30,07 69,04 121,79 27,41 
15 U 262,07 169,81 191,85 163,07 253,18 125,05 92,42 
16 Cu 182,85 59,79 87,77 56,65 80,97 93,06 36,53 
17 B 169,23 463,69 28,95 39,18 343,71 81,09 123,02 
18 V 155,07 121,41 103,93 84,60 167,52 65,24 99,08 
19 Cr 129,89 75,49 78,50 75,24 129,39 55,29 49,50 
20 Ni 87,18 48,88 52,75 55,10 79,02 37,50 39,82 
21 As 79,10 21,57 10,96 15,38 33,35 27,13 23,06 
22 Li 75,46 57,64 73,14 79,94 124,64 36,94 43,33 
23 Zr 35,47 40,87 22,28 21,04 53,07 16,18 17,89 
24 Rb 31,32 32,57 28,70 51,10 32,90 11,91 12,95 
25 Tl 25,28 14,96 14,35 12,59 32,42 20,08 16,79 
26 Co 23,59 16,83 15,27 17,99 23,41 10,26 11,73 
27 W 23,46 6,38 3,42 4,83 7,96 10,73 3,17 
28 Se 13,78 7,97 2,66 3,17 0,01 12,14 13,21 
29 Sn 8,97 2,81 6,15 4,31 12,07 8,33 6,14 
30 Mo 8,40 5,49 0,38 12,59 0,09 3,17 4,75 
31 Cd 2,26 0,69 0,54 0,40 0,97 0,96 0,65 
32 Ag 1,26 0,75 0,72 0,63 1,62 1,00 0,84 
33 Hg 0,25 0,15 0,14 0,13 0,32 0,20 0,17 
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Tabela 5-14. Zawartość metali w popiołach lotnych w próbkach PL-B-1 – PL-B-4 oraz w próbkach 
PF-K-1, PF-K-2, PF-B-1, PF-B-2 [mg/kg]. 

Lp. 
Metal 

�Ì�
�� �   

Symbol próbki 

PL-B-1 PL-B-2 PL-B-3 PL-B-4 PF-K-1 PF-K-2 PF-B-1 PF-B-2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Fe 23054,2 21560,9 16208,1 22951,0 31362,6 28106,8 21261,4 21806,1 
2 Al. 22794,3 68357,4 14190,3 71650,8 76203,8 75162,3 88948,0 90990,2 
3 Ca 141530,3 128062,7 208916,0 13663,0 52905,7 67083,9 67300,9 107888,4 
4 Mg 10016,2 5095,4 24106,0 8754,7 22318,8 14934,8 9601,1 10821,9 
5 K 2030,4 599,6 13496,9 3623,2 15085,7 14114,3 4360,0 5070,1 
6 P 1045,8 1922,6 4201,1 1588,9 12535,5 3617,5 2463,2 2409,2 
7 Na 921,9 769,0 2019,6 11020,3 4700,4 12213,5 9904,9 9326,9 
8 S 12442,3 9455,8 69599,9 1675,3 16869,8 19701,0 16131,7 13778,7 
9 Zn 13,3 82,8 349,4 67,8 198,7 377,5 60,5 91,1 
10 Mn 1621,9 183,3 3036,6 275,2 853,6 966,0 255,4 253,1 
11 Ti 1016,9 319,8 140,4 413,5 468,1 519,8 409,3 247,3 
12 Ba 418,5 246,9 795,5 288,0 948,0 413,1 352,8 363,1 
13 Sr 1862,6 664,9 1034,4 114,7 583,2 251,4 197,9 226,8 
14 Pb 8,8 13,5 33,9 9,3 54,0 138,5 13,2 19,9 
15 U 159,0 143,3 100,6 151,8 211,3 185,8 135,7 154,4 
16 Cu 21,3 40,8 43,5 63,0 119,5 96,9 102,1 83,1 
17 B 379,1 14,8 310,5 9,6 88,7 262,2 9,6 7,8 
18 V 55,0 104,0 43,2 122,5 138,5 112,3 130,1 136,3 
19 Cr 52,0 101,7 40,9 154,5 80,5 70,9 135,2 153,0 
20 Ni 11,1 33,5 25,3 107,3 66,8 46,0 100,9 98,1 
21 As 4,9 19,4 19,1 34,1 14,4 10,8 23,3 25,5 
22 Li 28,6 40,3 11,9 45,8 107,0 120,8 43,8 47,6 
23 Zr 49,6 49,5 28,6 93,6 30,3 50,3 88,7 106,0 
24 Rb 6,5 4,1 25,1 39,1 80,5 100,8 54,5 63,1 
25 Tl 12,0 13,8 14,6 16,3 15,7 16,3 19,2 16,3 
26 Co 4,5 8,8 7,8 20,6 24,4 17,4 18,1 19,0 
27 W 2,02 3,73 6,09 3,53 5,51 8,03 3,85 3,13 
28 Se 6,05 16,00 21,43 0,76 0,47 10,12 12,80 5,25 
29 Sn 1,09 2,82 7,77 3,80 5,25 4,52 4,07 4,41 
30 Mo 11,96 13,76 14,62 16,32 1,82 0,37 0,40 16,25 
31 Cd 0,30 2,68 2,65 0,71 0,58 1,29 0,55 0,81 
32 Ag 0,60 0,69 0,73 0,82 9,52 0,82 0,96 0,81 
33 Hg 0,12 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,19 0,16 

 
Zróżnicowanie składu chemicznego poszczególnych próbek popiołów lotnych 

znalazło odzwierciedlenie w badaniach składu mineralnego tych odpadów, co przedstawiono 

w kolejnym podrozdziale. 

5.4.4.2. Analiza mineralogiczna 

Badania składu mineralnego próbek popiołów lotnych wykonano metodą 

rentgenograficzną. Badania wykonano dla każdej z próbek w trzech klasach ziarnowych: 

0÷40 µm, 40÷125 µm i >125 µm. Wyniki analizy jakościowej dla poszczególnych klas 

ziarnowych przedstawiono na dyfraktogramach (rysunki 5-7 – 5-9), natomiast na rysunku  
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5-10 zaprezentowano wyniki analizy półilościowej – procentową zawartość poszczególnych 

składników mineralnych w klasach ziarnowych. Analiza ta pokazuje różnice w zawartości 

poszczególnych minerałów, nie podaje jednak informacji na temat zawartości fazy 

amorficznej (szkliwa) w poszczególnych próbkach. Ponadto w tabeli 5-15 przedstawiono 

uśrednione dla całej próbki wyniki analizy półilościowej. 

Wahania w składzie chemicznym poszczególnych rodzajów popiołów lotnych mają 

odzwierciedlenie w zróżnicowaniu ich składu mineralnego, co doskonale widać na rysunku  

5-10.  

Konwencjonalne popioły lotne z węgla kamiennego bez i z produktami odsiarczania 

spalin (próbki PL-K-1 – PL-K-7) charakteryzują się podobnym składem mineralogicznym. 

Zawierają one przede wszystkim dwie fazy krystaliczne: kwarc (10 – 52%) i mulit (10 – 

69%). W próbkach występowały również duże ilości hematytu (próbki PL-K-1 – PL-K-4  

i PL-K-6), niewielkie ilości peryklazu (próbki PL-K-2 i PL-K-3), a także minerały 

krzemianowe (mikroklin, cyjanit i indialit). Ponadto skład mineralogiczny próbek 

zawierających produkty odsiarczania spalin (PL-K-6 i PL-K-7) wyróżniał się obecnością 

minerałów wapniowych (wapno, portlandyt, hennebachit i kalcyt). 

Nieco bardziej zróżnicowany skład chemiczny miały próbki pochodzące ze spalania 

węgli brunatnych w kotłach konwencjonalnych (PL-B-1 – PL-B-4). Próbki te zawierały 

przede wszystkim kwarc (17 – 75%), anhydryt (9 – 43%) i niewielkie ilości hematytu. Poza 

tym zawierały minerały krzemowe takie jak: belit, albit wapniowany, czy mulit (występował 

tylko w próbce PL-B-4), węglanowe (natryt, dolomit i kalcyt),  siarczanowe (milloseviczyt  

i siarczan (IV) żelaza (II)) oraz tlenkowe (wapno, aciculit, peryklaz). 

W składzie mineralogicznym popiołów fluidalnych ze spalania węgla kamiennego, 

węgla brunatnego i biomasy (próbki PF-K-1, PF-K-2, PF-B-1 i PF-B-2) dominowały 

minerały krzemianowe (kwarc, cyjanit i muskowit), a także minerały zawierające żelazo 

(hematyt, pirotyn). Ponadto występowały w nich minerały powstałe na skutek odsiarczania 

spalin w kotle fluidalnym (wapno, anhydryt, kalcyt magnezowany, blödyt, langbeinit). 

Dodatkowo próbka PF-K-2 zawierała duże ilości korundu będącego produktem 

niskotemperaturowego rozkładu minerałów ilastych. 

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że istnieje korelacja pomiędzy 

składem mineralnym popiołów lotnych, a technologią w której powstały badane popioły, 

rodzajem paliwa podstawowego z którego zostały wyprodukowane (węgiel kamienny, węgiel 

brunatny), czy też zawartością produktów odsiarczania spalin w próbce popiołu lotnego. Nie 

zauważono natomiast zależności pomiędzy składem mineralogicznym popiołów lotnych,  

a zawartością biomasy w paliwie. 
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Rysunek 5-7. Dyfraktogramy dla próbek: a) PL-K-1; b) PL-K-2; c) PL-K-3; d) PL-K-4; e) PL-K-5; f) PL-K-6; g) PL-K-7. 
Legenda: M – Mulit Al 6Si2O13, Q – Kwarc SiO2, H – Hematyt Fe2O3, P – Peryklaz MgO, W – Wapno CaO, R – Mikroklin (K,Na)[AlSi3O8], C – Cyanit Al2SiO4O, 
Y – Portlandyt Ca(OH)2, X – Hennebachit 2CaSO3

.H2O, I – Indialit Mg2Al 3[AlSi5O18], A – Anhydryt CaSO4, K – Kalcyt CaCO3. 
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Rysunek 5-8. Dyfraktogramy dla próbek: a) PL-B-1; b) PL-B-2; c) PL-B-3; d) PL-B-4. 
Legenda: B – Belit Ca2SiO3, Q – Kwarc SiO2, Z – Aciculit CaO·Fe2O3, W – Wapno CaO, E – Milloseviczyt Al2(SO4)3, A – Anhydryt CaSO4, J – Siarczan (IV) 
żelaza (II) FeSO3, F – Albit wapniowany (Na,Ca)[AlSi3O8], H – Hematyt Fe2O3, P – Peryklaz MgO, N – Natryt Na2CO3, M – Mulit Al6Si2O13, K – Kalcyt CaCO3, D 
– Dolomit CaMg(CO3)2. 
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Rysunek 5-9. Dyfraktogramy dla próbek: a) PF-K-1; b) PF-K-2; c) PF-B-1; d) PF-B-2. 
Legenda: U – Muskowit KAl2[AlSi 3O10](OH)2, Q – Kwarc SiO2, H – Hematyt Fe2O3, W – Wapno CaO, T – Pirotyn FeS, A – Anhydryt CaSO4, C – Cyanit 
Al 2SiO4O, O – Korund Al2O3, K – Kalcyt CaCO3, L – Langbeinit K2CaMg(SO4)3, V – Blödyt Na2Mg(SO4)2·4(H2O), S – Siarczek węgla CS2, G – Kalcyt 
magnesowany (Mg,Ca)CO3. 
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Rysunek 5-10. Skład mineralogiczny popiołów lotnych.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
L-

K
-1

.1

P
L-

K
-1

.2

P
L-

K
-1

.3

P
L-

K
-2

.1

P
L-

K
-2

.2

P
L-

K
-2

.3

P
L-

K
-3

.1

P
L-

K
-3

.2

P
L-

K
-3

.3

P
L-

K
-4

.1

P
L-

K
-4

.2

P
L-

K
-4

.3

P
L-

K
-5

.1

P
L-

K
-5

.2

Z
aw

ar
to
ść

 s
kł

ad
ni

kó
w

 m
in

er
al

ny
ch

 [
%

]

Mullit Al6Si2O13 Cyanit Al2SiO4O
Albit wapniowany (Na,Ca)[AlSi3O8] Indialit Mg2Al3[AlSi5O18]
Korund Al2O3 Hematyt Fe2O3
Wapno CaO Portlandyt Ca(OH)2
Milloseviczyt Al2(SO4)3 Anhydryt CaSO4
Hennebachit 2CaSO3·H2O Siarczan (IV) 
Dolomit CaMg(CO3)2 Natryt Na2CO3

Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

141 

Skład mineralogiczny popiołów lotnych. 

P
L-

K
-5

.2

P
L-

K
-5

.3

P
L-

K
-6

.1

P
L-

K
-6

.2

P
L-

K
-6

.3

P
L-

K
-7

.1

P
L-

K
-7

.2

P
L-

K
-7

.3

P
L-

B
-1

.1

P
L-

B
-1

.2

P
L-

B
-1

.3

P
L-

B
-2

.1

P
L-

B
-2

.2

P
L-

B
-2

.3

P
L-

B
-3

.1

P
L-

B
-3

.2

P
L-

B
-3

.3

P
L-

B
-4

.1

P
L-

B
-4

.2

P
L-

B
-4

.3

P
F-

K
-1

.1

Numer próbki
Cyanit Al2SiO4O Belit Ca2SiO4
Indialit Mg2Al3[AlSi5O18] Muskowit  KAl2[AlSi3O10](OH)2
Hematyt Fe2O3 Aciculit CaO·Fe2O3
Portlandyt Ca(OH)2 Pirotyn FeS
Anhydryt CaSO4 Langbeinit K2CaMg(SO4)3
Siarczan (IV) żelaza (II) FeSO3 Kalcyt CaCO3
Natryt Na2CO3

 

 

 

P
F-

K
-1

.1

P
F-

K
-1

.2

P
F-

K
-1

.3

P
F

-K
-2

.1

P
F-

K
-2

.2

P
F

-K
-2

.3

P
F-

B
-1

.1

P
F-

B
-1

.2

P
F

-B
-1

.3

P
F-

B
-2

.1

P
F

-B
-2

.2

P
F-

B
-2

.3

Mikroklin (K,Na)[AlSi3O8]
Kwarc SiO2
Peryklaz MgO
Siarczek węgla CS2
Blödyt Na2Mg(SO4)2·4(H2O)
Kalcyt magnezowany (Mg,Ca)CO3



Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 142  

Tabela 5-15. Uśredniony skład mineralogiczny próbek popiołów lotnych [%wag.]. 

Lp. 
Wagowy udział 
minerału w fazie 

[%wag.]  

Symbol próbki 

PL-K-1 PL-K-2 PL-K-3 PL-K-4 PL-K-5 PL-K-6 PL-K-7 PL-B-1 PL-B-2 PL-B-3 PL-B-4 PF-K-1 PF-K-2 PF-B-1 PF-B-2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Mulit 41 34 43 10 69 10 31 
   

65 
    

2 Cyanit 
     

34 
      

42 
  

3 Muskowit 
           

4 
   

4 Mikroklin 
   

19 
           

5 Indialit 
      

17 
        

6 Belit 
       

2 
       

7 Albit wapniowany 
        

23 
      

8 Kwarc 52 25 29 40 31 28 10 75 47 30 17 35 17 26 26 
9 Korund 

            
22 

  
10 Hematyt 6 38 21 30 

 
25 

  
3 7 4 42 2 16 3 

11 Aciculit 
       

3 
       

12 Peryklaz 
 

3 3 
      

5 
     

13 Wapno 
  

4 
   

13 6 4 7 
 

1 
 

9 28 
14 Portlandyt 

     
1 

         
15 Milloseviczyt 

       
1 

       
16 Pirotyn 

           
2 1 

 
1 

17 Siarczek węgla 
              

4 
18 Anhydryt 

      
24 10 23 43 9 17 14 37 37 

19 Siarczan (IV) żelaza (II) 
       

3 
       

20 Hennebachit 
     

2 
         

21 Langbeinit 
             

1 
 

22 Blödyt 
             

10 
 

23 Kalcyt 
      

5 
   

1 
 

1 
  

24 Kalcyt magnezowany 
              

2 
25 Dolomit 

          
4 

    
26 Natryt 

         
8 
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5.4.4.3. Analiza termiczna 

Analiza termiczna próbek popiołów lotnych pozwoliła na ilościowe i jakościowe 

określenie procesów fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących pod wpływem 

ogrzewania próbek (rysunek 5-11, tabele 5-16 – 5-18). Krzywe DTA dla wyżej 

wymienionych próbek pozwalają na ocenę jakościową procesów fizycznych i reakcji 

chemicznych zachodzących w tych próbkach, na skutek zmiany temperatury. Natomiast 

krzywe TG pozawalają na ocenę ilościową tych procesów (ukazują zmiany masy próbki  

w różnych temperaturach). Analiza termiczna pozwoliła na określenie ilości materii 

organicznej, która pozostała w badanych popiołach lotnych, po spalaniu w kotłach 

energetycznych. Umożliwiła ona również stwierdzenie obecności w próbkach związków 

wapnia. Inną istotną informacją uzyskaną za pomocą analizy termicznej było określenie 

zachowania się badanego materiału w różnych temperaturach i w czasie procesów 

termicznych. Dzięki znajomości przemian jakie zachodzą w badanych popiołach lotnych  

w czasie ogrzewania określono charakter przemian (egzo- i endotermiczne), ich energię, a 

także ubytek masy próbki, określany często mianem strat prażenia (całkowita zmiana masy 

próbki na skutek jej stopniowego ogrzewania do temperatury 1000°C i prażenia w tej 

temperaturze). 

Konwencjonalne popioły lotne z węgla kamiennego (próbki PL-K-1 – PL-K-5) 

cechuje podobny przebieg krzywych DTA i TG. Na podstawie analizy wymienionych 

krzywych można stwierdzić, że próbki te zawierały niewielkie ilości H2O w postać wilgoci 

lub zhydratyzowanej (ok. 0,2%). We wszystkich wymienionych próbkach występowała także 

materia organiczna, w postaci pozostałości węgla i biomasy. Zawartość tej substancji wahała 

się w poszczególnych próbkach w granicach od 2,4 do 10,3%. Ponadto w próbce PL-K-3 

stwierdzono zajście reakcji charakterystycznych dla obecności związków wapnia. Obecność 

tych związków w wyżej wymienionej próbce potwierdza jej analiza chemiczna  

i mineralogiczna (podrozdziały 5.4.4.1 i 5.4.4.2). Całkowite straty prażenia dla wszystkich 

próbek konwencjonalnych popiołów lotnych były znaczne i nieco wyższe niż zawartość 

materii organicznej w tych próbkach. Wahały się w granicach 2,5 – 10,7%. 

Nieco inny przebieg miały krzywe DTA i TG dla próbek popiołów lotnych z węgla 

kamiennego zawierających produkty odsiarczania spalin (PL-K-6 i PL-K-7). Analiza tych 

krzywych pozwala stwierdzić, że oprócz zawartości H2O (odpowiednio 2,1 i 0,6%) i dosyć 

wysokiej zawartości substancji organicznej (2,7 i 6,1%), popioły te zawierały również 

związki wapnia takie jak: Ca(OH)2, CaCO3 i CaSO4, pochodzące z procesu odsiarczania spali. 

Całkowite straty prażenia tych próbek były znaczne i wynosiły odpowiednio 5,5 i 7,0%. 
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W czasie analizy krzywych DTA i TG dla próbek popiołów, pochodzących ze spalania 

węgli brunatnych w kotłach konwencjonalnych (PL-B-1 – PL-B-4), zauważono że zawierały 

one znacznie mniejsze ilości H2O (0,3 – 0,5%) oraz substancji organicznej (0,21 – 1,75%). 

Ponadto w próbkach tych zachodziły reakcje związane z obecnością zhydratyzowanego 

wapna. Całkowite straty prażenia konwencjonalnych popiołów ze spalania węgla brunatnego 

były znikome (0,3 – 2,2%), co jest niezwykle istotną właściwością umożliwiającą późniejsze 

wykorzystanie tych popiołów. 

Jak wykazała analiza termiczna, fluidalne popioły lotne z węgla kamiennego (PF-K-1  

i PF-K-2) zawierały duże ilości substancji organicznej (14,1 i 3,9%), niewielkie ilości H2O 

(ok. 0,4%), a także duże ilości związków wapnia (Ca(OH)2, CaCO3 i CaSO4) pochodzących  

z procesu odsiarczania spali w kotle fluidalnym. Straty prażenia tych próbek były bardzo 

wysokie i wynosiły odpowiednio 14,6% dla próbki PF-K-1 i 5,4% dla próbki PF-K-2. 

W czasie ogrzewania i prażenia próbek fluidalnych popiołów z węgla brunatnego  

(PF-B-1 i PF-B-2) przebiegały podobne procesy i reakcje (odparowanie H2O, utlenianie 

pozostałości materii organicznej, dehydratacja Ca(OH)2 i częściowy rozkład CaCO3, CaSO4, 

soli glinu i innych). Jednak próbki te w porównaniu do wcześniej omawianych próbek 

popiołów fluidalnych z węgla kamiennego, zawierały znacznie mniejsze ilości substancji 

organicznej (0,2 – 1,8%). Również całkowite straty prażenia tych próbek były zdecydowanie 

mniejsze (0,8 – 2,7%).  

Na podstawie wyników analizy termicznej można zauważyć istnienie korelacji 

pomiędzy reakcjami chemicznymi i procesami fizycznymi zachodzącymi pod wpływem 

temperatury w popiołach lotnych, a technologią, w której powstały badane popioły, rodzajem 

paliwa podstawowego, z którego zostały wyprodukowane (węgiel kamienny, węgiel 

brunatny), czy też zawartością produktów odsiarczania spalin w próbce popiołu lotnego. Nie 

zauważono natomiast zależności pomiędzy tymi procesami i reakcjami, a zawartością 

biomasy w paliwie, z którego otrzymano badane popioły. Szczególnie duże znaczenie ma 

zawartość substancji organicznej, a także całkowity ubytek masy (straty prażenia)  

w poszczególnych próbkach. Wysokie straty prażenia (>5%) ściśle ograniczają zastosowanie 

popiołów lotnych. Analiza wykazała, że duża część popiołów lotnych z węgla kamiennego 

przekracza ten próg, natomiast popioły z węgla brunatnego cechują się znacznie niższymi  

i bardziej korzystnymi stratami prażenia.  
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Rysunek 5-11. Termogramy (TG, DTA) badanych próbek popiołów lotnych. 
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Tabela 5-16. Zmiany właściwości chemicznych próbek konwencjonalnych popiołów lotnych z węgla kamiennego zachodzące pod wpływem ogrzewania. 

Lp. Nazwa 
próbki 

Nr 
procesu/
reakcji 

Rodzaj procesu/reakcji Typ reakcji 
Temperatura procesu/reakcji Energia 

procesu 
Zmiana 
masy 

Straty  
prażenia początek koniec max/min 

[ºC] [ºC] [ºC] [%] [%wag.] [%wag.] 
1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 11 

1 PL-K-1 
1 

Odparowanie H2O  
(wilgoć, H2O hydratacyjne) 

Endotermiczna 20,0 480,5 107,5 - -0,17 
-4,45 

2 Utlenianie pozostałości materii organicznej Egzotermiczna 480,5 783,5 633,2 0,119 -4,28 

2 PL-K-2 
1 

Odparowanie H2O  
(wilgoć, H2O hydratacyjne) 

Endotermiczna 20 507 108,3 - -0,14  
-2,53 

2 Utlenianie pozostałości materii organicznej Egzotermiczna 507 793,5 631,4 0,06 -2,39 

3 PL-K-3 
1 

Odparowanie H2O  
(wilgoć, H2O hydratacyjne) 

Endotermiczna 20,0 449,6 89,7 0,04 -0,2 
 

-10,74 2 Utlenianie pozostałości materii organicznej Egzotermiczna 449,6 963,3 620,4/852,6 0,15/0,11 -10,33 
3 Rozkład CaCO3, CaSO4 i innych soli Egzotermiczna 620,4 963,3 856,6 0,096 -0,21 

4 PL-K-4 
1 

Odparowanie H2O  
(wilgoć, H2O hydratacyjne) 

Endotermiczna 20,0 493,7 69,8 -0,02 -0,22  
-3,45 

2 Utlenianie pozostałości materii organicznej Egzotermiczna 493,7 767,4 620,4 0,16 -3,23 

5 PL-K-5 
1 

Odparowanie H2O  
(wilgoć, H2O hydratacyjne) 

Endotermiczna 20,0 482,0 103,7 -0,036 -0,14  
-3,48 

2 Utlenianie pozostałości materii organicznej Egzotermiczna 482,0 797,2 620,0 0,094 -3,34 

6 PL-K-6 

1 Odparowanie H2O (wilgoć) Endotermiczna 20,0 346,1 113,3 -0,047 -1,2 

 
-5,48 

2 Odparowanie H2O (H2O hydratacyjne) Endotermiczna 346,1 455,5 363,3 -0,027 -0,93 
3 Utlenianie pozostałości materii organicznej Egzotermiczna 455,5 773,0 594,4 0,146 -2,73 
4 Dehydratacja Ca(OH)2 Endotermiczna 363,3 649,5 524,1 -0,007 0,54 
5 Rozkład CaCO3, CaSO4 i innych soli Egzotermiczna 754,3 838,3 773,0 0,17 -1,16 

7 PL-K-7 

1 
Odparowanie H2O  

(wilgoć, H2O hydratacyjne) 
Endotermiczna 20,0 405,8 98,7 -0,043 -0,58 

-7,00 2 Utlenianie pozostałości materii organicznej Egzotermiczna 405,8 774,1 566,0 0,22 -6,12 
3 Dehydratacja Ca(OH)2 Endotermiczna 508,7 566,0 516,9 -0,019 0,31 
4 Rozkład CaCO3, CaSO4 i innych soli Egzotermiczna 774,1 880,5 800,4 0,05 -0,61 
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Tabela 5-17. Zmiany właściwości chemicznych próbek konwencjonalnych popiołów lotnych z węgla brunatnego zachodzące pod wpływem ogrzewania. 

Lp. 
Nazwa 
próbki 

Nr 
procesu/ 
reakcji 

Rodzaj procesu/reakcji Typ reakcji 

Temperatura procesu/reakcji Energia 
procesu/ 
reakcji 

Zmiana 
masy 

Ubytek 
masy/straty 

prażenia początek koniec max/min 

[ºC] [ºC] [ºC] [µV/mg] [%wag.] [%wag.] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 PL-B-1 

1 
Odparowanie H2O  

(wilgoć, H2O hydratacyjne) 
Endotermiczna 20,0 361,8 123,2 -0,04 -0,09 

-0,28 
2 

Utlenianie pozostałości materii 
organicznej 

Egzotermiczna 361,8 585,9 
469,6 / 
534,1 

0,03 -0,21 

3 Dehydratacja Ca(OH)2 Endotermiczna 534,1 585,9 574,7 -0,02 0,02 

9 PL-B-2 

1 
Odparowanie H2O  

(wilgoć, H2O hydratacyjne) 
Endotermiczna 20,0 418,6 104,7 -0,04 -0,02 

 
-1,04 2 

Utlenianie pozostałości materii 
organicznej 

Egzotermiczna 418,6 750,0 494,0 0,03 -1,03 

3 Dehydratacja Ca(OH)2 Endotermiczna 494,0 650,0 537,3 -0,03 0,01 

10 PL-B-3 

1 
Odparowanie H2O  

(wilgoć, H2O hydratacyjne) 
Endotermiczna 20,0 395,5 85,4 -0,03 -0,49 

 
-2,22 2 

Utlenianie pozostałości materii 
organicznej 

Egzotermiczna 395,5 566,5 476,6 0,14 -1,75 

3 Dehydratacja Ca(OH)2 Endotermiczna 529,8 714,6 566,5 -0,33 0,02 

11 PL-B-4 
1 

Odparowanie H2O  
(wilgoć, H2O hydratacyjne) 

Endotermiczna 20,0 435,8 115,7 -0,04 -0,23 
-0,96 

2 
Utlenianie pozostałości materii 

organicznej 
Egzotermiczna 435,8 567,7 838,4 0,04 -0,73 
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Tabela 5-18. Zmiany właściwości chemicznych próbek fluidalnych popiołów lotnych zachodzące pod wpływem ogrzewania. 

Lp. 
Nazwa 
próbki 

Nr 
procesu/ 
reakcji 

Rodzaj procesu/reakcji Typ reakcji 

Temperatura procesu/reakcji Energia 
procesu/ 
reakcji 

Zmiana 
masy 

Ubytek 
masy/straty 

prażenia początek koniec max/min 

[ºC] [ºC] [ºC] [µV/mg] [%wag.] [%wag.] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 PF-K-1 

1 
Odparowanie H2O  

(wilgoć, H2O hydratacyjne) 
Endotermiczna 20,0 431,4 87,8 -0,037 -0,46 

-14,62 
2 

Utlenianie pozostałości materii 
organicznej 

Egzotermiczna 431,4 738,1 
581,4 / 
673,2 

0,424 / 0,423 -14,17 

3 Dehydratacja Ca(OH)2 Endotermiczna 581,4 673,2 623,3 0,001 0,01 

13 PF-K-2 

1 
Odparowanie H2O  

(wilgoć, H2O hydratacyjne) 
Endotermiczna 20 425,9 101,5 -0,046 -0,33 

 
-5,35 

2 
Utlenianie pozostałości materii 

organicznej 
Egzotermiczna 425,9 655 566,9 0,249 -3,9 

3 Dehydratacja Ca(OH)2 Endotermiczna 655 749,4 732,1 -0,1 0,23 

4 
Rozkład CaCO3, CaSO4, soli glinu i 

innych 
Egzotermiczna 732,1 900 749,4 0,022 -1,35 

14 PF-B-1 

1 
Odparowanie H2O  

(wilgoć, H2O hydratacyjne) 
Endotermiczna 20,0 379,4 117,3 -0,04 -0,38 

 
-0,81 

2 
Utlenianie pozostałości materii 

organicznej 
Egzotermiczna 379,4 696,8 462,5 0,02 -0,18 

3 Dehydratacja Ca(OH)2 Endotermiczna 379,4 462,4 430,1 -0,03 0,01 

4 
Rozkład CaCO3, CaSO4, soli glinu i 

innych 
Egzotermiczna 462,4 959,1 696,8 0,03 -0,26 

15 PF-B-2 

1 
Odparowanie H2O  

(wilgoć, H2O hydratacyjne) 
Endotermiczna 20,00 380,60 91,90 -0,03 -0,30 

-2,69 
2 

Utlenianie pozostałości materii 
organicznej 

Egzotermiczna 380,60 797,5 481,20 0,01 -1,84 

3 Dehydratacja Ca(OH)2 Endotermiczna 380,60 481,20 440,10 -0,05 0,02 

4 
Rozkład CaCO3, CaSO4, soli glinu i 

innych 
Egzotermiczna 742,80 797,50 760,20 0,06 -0,57 
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5.4.5. Podsumowanie wyników badań 

Analiza wyników badań pozwoliła na określenie właściwości fizycznych, 

chemicznych i składu mineralnego popiołów lotnych pochodzących z różnych źródeł. 

Dokładne przeanalizowanie wyników analiz pozwoliło na stwierdzenie, że właściwości 

popiołów lotnych są uzależnione od: technologii spalania (kotły konwencjonalne, kotły 

konwencjonalne z suchą i półsuchą metodą odsiarczania spali, kotły fluidalne) oraz od 

rodzaju paliwa podstawowego (węgiel kamienny, węgiel brunatny, biomasa). Nie 

stwierdzono związków pomiędzy badanymi właściwościami popiołów, a udziałem biomasy 

we współspalaniu, jeżeli ilość biomasy nie przekraczała 20%. Stwierdzenie to potwierdzają 

również źródła literaturowe (Rajamma, i inni 2009, Grammelis, Skodras i Kakaras 2006, 

Steenaria i Lindqvist 1999, Arvelakis i Frandsen 2010, Johnson, Catalan i Kinrade 2010). 

W związku z powyższym wyróżniono siedem grup popiołów lotnych o podobnych 

właściwościach: 

― konwencjonalne popioły lotne ze spalania węgla kamiennego (PL-K-1 – PL-K-5), 

― konwencjonalne popioły lotne ze spalania węgla kamiennego zawierające produkty 

odsiarczania spalin ( PL-K-6 i PL-K-7), 

― konwencjonalne popioły lotne ze spalania węgla brunatnego (PL-B-1 i PL-B-2), 

― konwencjonalne popioły lotne ze spalania węgla brunatnego i biomasy, w przypadku 

gdy zawartość biomasy wynosiła ponad 20% (PL-B-3), 

― konwencjonalne popioły lotne ze spalania węgla brunatnego zawierające produkty 

odsiarczania spalin (PL-B-4), 

― fluidalne popioły lotne ze spalania węgla kamiennego (PF-K-1 i PF-K-2), 

― fluidalne popioły lotne ze spalania węgla brunatnego (PF-B-1 i PF-B-2). 

Popioły konwencjonalne z węgla kamiennego najczęściej miały jasnobrązową bądź 

szarą barwę. W porównaniu do pozostałych próbek charakteryzowały się małą gęstością, dużą 

gęstością nasypową, średnią porowatością i średnim uziarnieniem. Przeważającym 

składnikiem chemicznym tych popiołów było SiO2, jednak zawierały one także duże ilości 

Al 2O3, Fe2O3 i alkaliów. Zawartość CaO była niewielka, natomiast SO3 występowało tylko  

w śladowych ilościach. W składzie mineralnym tych popiołów dominował kwarc i mulit.  

W próbkach występowały również duże ilości hematytu, niewielkie ilości peryklazu, a także 

minerały krzemianowe (mikroklin, cyjanit i indialit). Analiza termiczna popiołów tego typu 

wykazała dodatkowo obecność niewielkich ilości H2O, oraz znacznych ilości materii 
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organicznej, najprawdopodobniej w postaci węgla. Całkowite straty prażenia tych próbek 

wahały się w granicach 2,5 – 10,7%. 

Próbki należące do konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla 

kamiennego zawierające produkty odsiarczania spalin charakteryzowały się bardzo 

podobnymi właściwościami fizycznymi, co wcześniej omawiane konwencjonalne popioły 

lotne. Różnice występowały jednak w składzie chemicznym i mineralnym tych próbek. 

Próbki PL-K-6 i PL-K-7 zawierały duże ilości SiO2 oraz niewielkie ilości Al2O3, Fe2O3  

i alkaliów, jednak wyróżniały się wysoką zawartością CaO i SO3. Związki te powstają jako 

produkty odsiarczania spalin lub są pozostałościami sorbentu stosowanego w odsiarczaniu. 

Skład mineralogiczny próbek popiołów z węgla kamiennego, zawierających produkty 

odsiarczania spalin również charakteryzował się obecnością dużych ilości minerałów 

wapniowych (wapno, portlandyt, hennebachit i kalcyt). Analiza krzywych DTA i TG 

potwierdza obecność związków wapnia w tych popiołach, a dodatkowo pokazuje,  

że zawierały one również duże ilości substancji organicznej i niewielkie ilości wody. 

Całkowite straty prażenia tych próbek wynosiły odpowiednio 5,5 i 7,0%. 

Konwencjonalne popioły lotne ze spalania węgla brunatnego miały nieco ciemniejszą 

barwę (brązową lub szarą), niż popioły z węgla kamiennego. Popioły te charakteryzowały się 

dużą gęstością i gęstością nasypową, małą porowatością oraz bardzo małą powierzchnią 

właściwą. Uziarnienie badanych próbek było grubsze niż uziarnienie popiołów lotnych  

z węgla kamiennego. Różnice występowały również w składzie chemicznym tych popiołów. 

Badane próbki zawierały przede wszystkim SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3, alkalia oraz SO3.  

W składzie mineralogicznym konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla 

brunatnego dominował kwarc i anhydryt. Zawierały one również niewielkie ilości hematytu, 

belitu, albitu wapniowanego, milloseviczytu, siarczanu (IV) żelaza (II)), wapna, oraz 

aciculitu. Analiza termiczna tych popiołów, wykazała, że zawierały one znacznie mniejsze 

ilości H2O oraz substancji organicznej, niż popioły lotne z węgla kamiennego. Ponadto  

w próbkach tych zachodziły reakcje związane z obecnością zhydratyzowanego wapna. 

Całkowite straty prażenia tych próbek były znikome (0,3 – 1,0%). 

Konwencjonalne popioły lotne powstałe ze spalania węgla brunatnego i dużych ilości 

biomasy miały ciemnobrązową barwę i charakteryzowały się bardzo dużą gęstością, małą 

gęstością nasypową, dużą porowatością i powierzchnią właściwą oraz drobnym uziarnieniem. 

Popiół ten zawierał znacznie mniejsze ilości SiO2, niż standardowe popioły z węgla 

brunatnego, bardzo małe ilości Al2O3 i Fe2O3, natomiast większe ilości alkaliów. Cechą 

specyficzną tego typu popiołu lotnego jest bardzo duża zawartość CaO i SiO2. W składzie 

mineralogicznym badanej próbki dominował anhydryt i kwarc. Ponadto występowały w nim 
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takie minerały jak hematyt, peryklaz i natryt. Analiza termiczna popiołu tego typu, wykazała 

obecność w badanej próbce niewielkich ilości H2O, substancji organicznej,  

oraz zhydratyzowanego wapna. Całkowite straty prażenia tych próbek były znikome (2,2%). 

Konwencjonalne popioły lotne ze spalania węgla brunatnego zawierające produkty 

odsiarczania spalin cechowały się ciemnoszarą barwą, mała gęstością, średnią gęstością 

nasypową i porowatością, a także małą powierzchnią właściwą. W swoim składzie 

ziarnowym zawierały dużą ilość ziaren najdrobniejszych, lecz równie liczną populację ziaren 

grubych. Skład chemiczny tego popiołu był zbliżony do składu innych popiołów lotnych ze 

spalania węgla brunatnego, ale wyróżniał się obecnością dużych ilości SiO2 i małą 

zawartością CaO. W składzie mineralogicznym popioły te zawierały bardzo duże ilości 

mulitu, a także dużo mniejsze ilości kwarcu, hematytu, anhydrytu, kalcytu i dolomitu. Analiza 

termiczna wykazała zaś, że popioły lotne z węgla brunatnego z produktami odsiarczania 

spalin zawierają jedynie niewielkie ilości niespalonego węgla i H2O, co powoduje, że straty 

prażenia tego popiołu wynoszą jedynie 1%. 

Popioły fluidalne ze spalania węgla kamiennego występowały w różnych odcieniach 

koloru popielatego. Charakteryzowały się one pośrednimi wartościami gęstości, bardzo mała 

gęstością nasypową, dużą porowatością i powierzchnią właściwą oraz bardzo drobnym 

uziarnieniem. Popioły te zawierały duże ilości SiO2, nieco mniejsze Al2O3, CaO i alkaliów, 

oraz niewielkie ilości SO3 i Fe2O3. W składzie mineralogicznym popiołów fluidalnych  

ze spalania węgla kamiennego występowały minerały krzemianowe (kwarc, cyjanit i 

muskowit), minerały zawierające żelazo (hematyt, pirotyn), minerały zawierające wapń 

(wapno, anhydryt, kalcyt magnezowany, blödyt, langbeinit) oraz korund będący produktem 

niskotemperaturowego rozkładu minerałów ilastych. Analiza termiczna wykazała,  

że fluidalne popioły lotne z węgla kamiennego zawierały duże ilości substancji organicznej, 

niewielkie ilości H2O, a także duże ilości związków wapnia.  W związku z tym straty prażenia 

tych próbek były bardzo wysokie (5,4 – 14,6%). 

Popioły fluidalne ze spalania węgla brunatnego miały barwę jasnobrązową. 

Cechowała je bardzo duża gęstość, mała gęstością nasypowa, dużą porowatość i powierzchnia 

właściwa oraz bardzo drobne uziarnienie. Popioły tego typu miały zbliżony zarówno skład 

chemiczny, jak i mineralogiczny do popiołów fluidalnych z węgla kamiennego. Jednakże 

popioły te w porównaniu do wcześniej omawianych próbek popiołów fluidalnych z węgla 

kamiennego, zawierały znacznie mniejsze ilości substancji organicznej, co wykazała analiza 

termiczna. Również całkowite straty prażenia tych próbek były zdecydowanie mniejsze. 

Przeprowadzona analiza potwierdza, iż popioły lotne pochodzące z różnych źródeł 

posiadają bardzo zróżnicowane właściwości fizyczne, chemiczne i mineralne. Równocześnie 
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właściwości te mają znaczący wpływ na wykorzystanie przemysłowe tych odpadów.  

W związku z tym należy poszukiwać metod, które pozwalałyby na: szybkie oznaczenie 

podstawowych właściwości popiołów lotnych, określenie innych właściwości fizycznych, 

istotnych dla klasyfikacji i wykorzystania popiołów lotnych, a także identyfikację próbek 

popiołów lotnych pochodzących z różnych technologii spalania, czy też produkowanych na 

skutek spalania różnych paliw.  
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6. Badania SEM próbek popiołów lotnych 

6.1. Przygotowanie próbek i przeprowadzenie pomiaru 

W badaniach SEM popiołów lotnych wykorzystano Skaningowy Mikroskop 

Elektronowy (SEM) firmy JEOL (Scanning Microscope JSM – 5400) wraz z przystawką do 

analizy chemicznej w mikroobszarach (EDS) pracujący w Katedrze Technologii Ceramiki  

i Materiałów Ogniotrwałych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Analiza SEM została przeprowadzona dla 15 popiołów lotnych, dla każdego w trzech 

klasach ziarnowych: odpowiednio w klasie 0÷40 µm, klasie 40÷125 µm i klasie >125 µm. 

Szczegółowa charakterystyka tych 45 próbek została przedstawiona w podrozdziale 5.1. Dla 

każdej z analizowanych próbek przygotowano preparaty mikroskopowe według tego samego 

schematu. W pierwszej fazie przygotowania preparatu z próbek pobrano w sposób 

reprezentatywny niewielką ilość materiału. Ponieważ popioły lotne są materiałami bardzo 

drobnoziarnistymi o jednorodnym uziarnieniu, pobrany materiał nie wymagał kruszenia, 

przemiału. Następnie materiał ten został osuszony w suszarce elektrycznej i umieszczony na 

podłożu zapewniającym odprowadzenie ładunku z próbki, wykonanym z aluminium. Materiał 

został przymocowany do podłoża za pomocą taśmy węglowej, przewodzącej ładunki 

elektryczne. Ziarna przymocowano tak by nie stykały się ze sobą i tworzyły jedną warstwę,  

a każde miało kontakt z podłożem przylepnym. Popioły lotne są materiałami 

nieprzewodzącymi, dlatego też wymagały one pokrycia warstwą przewodzącą przez ich 

naparowanie w napylarkach próżniowych. Jako materiał pokryciowy wykorzystano węgiel. 

Napylona warstwa miała grubość od około 0,05 nm do 1 nm. 

Do określenia właściwości popiołów lotnych za pomocą mikroskopu skaningowego 

dla każdej próbki wykonano 5 obrazów mikroskopowych morfologii próbek wraz z mapami 

rozmieszczenia pierwiastków w mikroobszarach. Dodatkowo do analizy obrazu 

umożliwiającej mikrostrukturalną klasyfikację ilościową popiołów lotnych 

charakteryzujących się różnorodnymi właściwościami wykonano po 10 obrazów morfologii 

dla każdej próbki. Wszystkie obrazy morfologii próbek (15 obrazów mikroskopowych dla 

każdej próbki) posłużyły w dalszej części badań do komputerowej analizy obrazu. Procedura 

rejestracji obrazów próbek polegała na losowym wyborze 15 pól rozmieszczonych 

reprezentatywnie na całej powierzchni preparatu. Doboru powiększeń dokonywano odrębnie 

dla każdej badanej próbki, biorąc pod uwagę jej uziarnienie (klasę ziarnową) oraz czytelność 

obrazu.  Powiększenia obrazów wynosiły 50, 200, 500 i 2000 razy. Każdy obraz obejmował 
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powierzchnię odpowiednio: 4,928; 0,308; 0,049; 0,003 mm

posłużyły w dalszej części bada

6.2. Zdj ęcia SEM popiołów lotnych

W celu ukazania mo

popiołów lotnych dla każ

przedstawiono przykładowe obrazy morfologii

16a), a także mapy rozkładu pierwiastków w mikroobszarach

rysunkach 6-1b – 6-16b)

pierwiastków w analizowanych obszarach próbek

pierwiastków jest potwierdzona w formie jasnych punktów.  W przypadku zwi

koncentracji danego pierwiastka w okre

zagęszczenie punktów. Wyniki obserwacji opisano w podrozdziale 

a)

Rysunek 6-1. Próbka PL-K
mikroobszaru w powiększeniu 2000

a)

Rysunek 6-2. Próbka PL-K-
mikroobszaru w powiększeniu 200
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 odpowiednio: 4,928; 0,308; 0,049; 0,003 mm2. Zdjęcia morfologii próbek 

ęści badań do komputerowej analizy obrazu. 

SEM popiołów lotnych 

W celu ukazania możliwości zastosowania analizy SEM w badaniu wła

ch dla każdego z 15 popiołów w wybranych klasach ziarnowych 

przedstawiono przykładowe obrazy morfologii (obrazy zamieszczone na rysunkach 

e mapy rozkładu pierwiastków w mikroobszarach (obrazy zamieszczone na 

). Pokazane na rysunkach mapy przedstawiaj

pierwiastków w analizowanych obszarach próbek. Obecność charakterystycznych 

pierwiastków jest potwierdzona w formie jasnych punktów.  W przypadku zwi

koncentracji danego pierwiastka w określonym miejscu próbki, wzrasta w nim równie

Wyniki obserwacji opisano w podrozdziale 6.3. 

  b)

K-1.1 (klasa ziarnowa 0÷40 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 2000×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

  b)

-2.2 (klasa ziarnowa 40÷125 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 200×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

ęcia morfologii próbek 

ci zastosowania analizy SEM w badaniu właściwości 

dego z 15 popiołów w wybranych klasach ziarnowych 

(obrazy zamieszczone na rysunkach 6-1a – 6-

(obrazy zamieszczone na 

przedstawiają rozmieszczenie 

ść charakterystycznych 

pierwiastków jest potwierdzona w formie jasnych punktów.  W przypadku zwiększenia 

miejscu próbki, wzrasta w nim również 

 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 

 

z mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 
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a)

Rysunek 6-3. Próbka PL-K
mikroobszaru w powiększeniu 50

a)

Rysunek 6-4. Próbka PL-K
mikroobszaru w powiększeniu 2000

a)

Rysunek 6-5. Próbka PL-K-
mikroobszaru w powiększeniu 20
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  b)

K-3.3 (klasa ziarnowa >125 µm): a) obraz mikroskopowy wybr
ększeniu 50×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

  b)

K-4.1 (klasa ziarnowa 0÷40 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 2000×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

  b)

-5.2 (klasa ziarnowa 40÷125 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 200×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 
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a)

Rysunek 6-6. Próbka PL-K
mikroobszaru w powiększeniu 50

a)

Rysunek 6-7. Próbka PL-K
mikroobszaru w powiększeniu 2000

a)

Rysunek 6-8. Próbka PL-B
mikroobszaru w powiększeniu 500
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  b)

K-6.3 (klasa ziarnowa >125 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 50×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

  b)

K-7.1 (klasa ziarnowa 0÷40 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 2000×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

  b)

B-1.1 (klasa ziarnowa 0÷40 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 500×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobsza

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
czenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
w w tych mikroobszarze. 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 
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a)

Rysunek 6-9. Próbka PL-B-
mikroobszaru w powiększeniu 200

a)

Rysunek 6-10. Próbka PL-B
mikroobszaru w powiększeniu 2000

a)

Rysunek 6-11. Próbka PL-B
mikroobszaru w powiększeniu 50
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  b)

-2.2 (klasa ziarnowa 40÷125 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 200×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

  b)

B-3.1 (klasa ziarnowa 0÷40 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 2000×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

  b)

B-4.3 (klasa ziarnowa >125 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 50×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 



Badania wybranych wła

 

 

a)

Rysunek 6-12. Próbka PF-K
mikroobszaru w powiększeniu 2000

a)

Rysunek 6-13. Próbka PF-K
mikroobszaru w powiększeniu 50

a) 

Rysunek 6-14. Próbka PF-K
mikroobszaru w powiększeniu 200
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  b)

K-1.1 (klasa ziarnowa 0÷40 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 2000×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

  b)

K-1.3 (klasa ziarnowa >125 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 50×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

  b)

K-2.2 (klasa ziarnowa 40÷125 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 200×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 
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a)

Rysunek 6-15. Próbka PF-B
mikroobszaru w powiększeniu 200

a)

Rysunek 6-16. Próbka PF-B
mikroobszaru w powiększeniu 2000

a)

Rysunek 6-17. Próbka PF-B
mikroobszaru w powiększeniu 50

6.3. Określanie wła

Charakterystyka popiołów lotnych dokonywana na podstawie interpretacji zdj

wykonanych przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego, wspartych punktow

mikroanalizą rentgenowską

mineralnym popiołu; przybliż
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  b)

B-1.2 (klasa ziarnowa 40÷125 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 200×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

 b)

B-2.1 (klasa ziarnowa 0÷40 µm): a) obraz mikroskopowy wybranego 
ększeniu 2000×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

 b)

B-2.3 (klasa ziarnowa >125 µm): a) obraz mikroskopow
ększeniu 50×; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze.

ślanie właściwości popiołów lotnych przy u

Charakterystyka popiołów lotnych dokonywana na podstawie interpretacji zdj

iu elektronowego mikroskopu skaningowego, wspartych punktow

 rentgenowską obejmuje określenie: kształtu ziaren uwarunkowanego składem 

mineralnym popiołu; przybliżonej wielkości ziaren (na podstawie zamieszczonej skali); oraz 

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 

 

obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 

 

m): a) obraz mikroskopowy wybranego 
; b) mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarze. 

ci popiołów lotnych przy użyciu SEM 

Charakterystyka popiołów lotnych dokonywana na podstawie interpretacji zdjęć 

iu elektronowego mikroskopu skaningowego, wspartych punktową 

uwarunkowanego składem 

ci ziaren (na podstawie zamieszczonej skali); oraz 
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składu pierwiastkowego i mineralogicznego (na podstawie obserwacji powierzchni ziarn  

i mikroanalizy rentgenowskiej). 

Przykładowe obrazy morfologii konwencjonalnych popiołów lotnych pochodzących 

ze spalania węgla kamiennego (próbki PL-K-1 – PL-K-7) przedstawiają rysunki 6-1a – 6-7a. 

Jak widać na załączonych ilustracjach kształt ziaren konwencjonalnych popiołów lotnych 

uzależniony jest od klasy ziarnowej.  

We wszystkich typach konwencjonalnych popiołów lotnych z węgla kamiennego  

w klasach ziarnowych 0÷40 µm i 40÷125 µm dominują ziarna o kształcie kulistym, o bardzo 

zróżnicowanych rozmiarach wahających się w przedziale od 1 do 100 µm. Należą do nich 

przede wszystkim ziarna w postaci pirosfer (ziarna wypełnione w środku), cenosfer (ziarna 

puste w środku), czy też plerosfer (ziarna otwarte wypełnione w środku mniejszymi ziarnami 

kulistymi o rozmiarach od 1 do kilku µm). Ziarna kuliste występują pojedynczo, bądź w 

postaci agregatów ziarn. Kolejnym typem ziarn występujących w omawianych klasach są 

ziarna o nieregularnych kształtach (cienkie płytki, prążki), które stanowią spoiwo ziaren 

kulistych lub tworzą skorupy na tych ziarnach. Warto zauważyć, że próbki PL-K-6 i PL-K-7 

zawierają znacznie większe ilości ziaren o nieregularnych kształtach niż pozostałe próbki. W 

składzie badanych popiołów można także odnaleźć ziarna kuliste zbudowane z kryształów  

o pokroju słupkowym bądź zawierające kryształy słupkowe wewnątrz sfer. W klasie 

ziarnowej >125 µm analizowanych popiołów lotnych dominują nieregularne, często porowate 

ziarna o zaokrąglonych bądź ostrokrawędzistych brzegach. Mają one największe wymiary, 

zazwyczaj ich średnica przekracza 150 µm.  

Rozmieszczenie najistotniejszych pierwiastków w próbkach PL-K-1 – PL-K-7 

przedstawiają rysunki 6-1b – 6-7b. Zawartości poszczególnych pierwiastków znacznie różnią 

się dla popiołów niezawierających produktów odsiarczania spalin (próbki PL-K-1 – PL-K-5) 

 i zawierających te produkty (próbki PL-K-6 – PL-K-7), w związku z czym te dwie grupy 

zostaną scharakteryzowane oddzielnie. 

 W we wszystkich klasach ziarnowych próbek PL-K-1 – PL-K-5 dominują zasadniczo 

trzy zespoły pierwiastków: Al-Si-O, Si-O oraz Al-O, charakterystyczne dla fazy amorficznej 

popiołów lotnych oraz takich minerałów jak mulit i kwarc. W nieco mniejszych ilościach 

występują pierwiastki: Na, Mg, K, będące również składnikami fazy amorficznej oraz 

mineralnej (np. peryklaz, mikroklin). W mniejszych ilościach występują zespoły Fe-O i Ca-O 

potwierdzające obecność w badanych próbkach hematytu i wapna.  

W próbkach PL-K-6 i PL-K-7 oprócz omówionych powyżej pierwiastków występują 

bardzo duże koncentracje zespołu pierwiastków Ca-S i Ca-O. Jest to związane z obecnością w 

analizowanych popiołach lotnych produktów odsiarczania (w postaci takich minerałów jak 



Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 161  

np. anhydryt) oraz pozostałości sorbentów stosowanych w odsiarczaniu (w postaci minerałów 

takich jak wapno, portlandyt i kalcyt). Ponadto popioły te zawierają nieznaczne ilości Ti, 

które współwystępuje w minerałach żelazonośnych. Obserwacje map rozmieszczenia 

pierwiastków w próbkach PL-K-1 – PL-K-7 potwierdzają informacje uzyskane w analizie 

chemicznej (szerszy opis w podrozdziale 5.4.4.1), a także w analizie mineralogicznej (szerszy 

opis w podrozdziale 5.4.4.2). 

Morfologię ziaren konwencjonalnych popiołów lotnych pochodzących ze spalania 

węgla brunatnego (próbki PL-B-1 – PL-B-4) przedstawiają rysunki 6-8a – 6-11a. Kształt 

ziaren tych popiołów uzależniony jest od klasy ziarnowej jak i od rodzaju próbki.  

W próbkach PL-B-1 i PL-B-2 w klasie ziarnowej 0÷40 µm dominują ziarna kuliste 

gładko powierzchniowe (pirosfery, cenosfery, plerosfery), występujące samodzielnie lub  

w agregatach. Innymi ziarnami zawartymi w tych próbkach są: ziarna w kształcie płytek  

i prążków (stanowią spoiwo ziaren kulistych lub tworzą na nich skorupy) oraz ziarna kuliste 

zbudowane z kryształów o pokroju słupkowym lub z kryształami słupkowymi wewnątrz sfer. 

Ponadto, choć w małych ilościach, występują ziarna o nieregularnym kształcie, porowate  

o zaokrąglonych lub ostrokrawędzistych brzegach. W klasie ziarnowej 40÷125 µm zawartość 

ziaren kulistych o gładkiej powierzchni jest znacznie mniejsza, natomiast zwiększa się ilość 

ziaren o nieregularnym kształcie oraz ziaren w kształcie płytek i prążków (często stanowią 

one spoiwo ziaren kulistych). Natomiast w klasie ziarnowej >125 µm ziarna kuliste występują 

tylko sporadycznie, a ich miejsce zajmują głównie ziarna nieregularne o zaokrąglonych lub 

ostrokrawędzistych brzegach.  

W próbkach PL-B-3 i PL-B-4 ziarna kuliste gładko powierzchniowe występują 

jedynie w niewielkich ilościach (przede wszystkim w klasie ziarnowej 0÷40 µm), natomiast 

próbki te zawierają znaczne ilości ziaren w kształcie płytek i prążków, często zespolonych  

w aglomeraty (klasy ziarnowe 0÷40 µm i 40÷125 µm). Ponadto w analizowanych popiołach 

występują ziarna kuliste zbudowane z kryształów o pokroju słupkowym lub z kryształami 

słupkowymi wewnątrz sfer (wszystkie klasy ziarnowe) oraz ziarna nieregularne, często 

porowate o zaokrąglonych lub ostrokrawędzistych brzegach (szczególnie klasa ziarnowa 

>125 µm). 

Omówione próbki konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego 

różnią się także zawartością pierwiastków w poszczególnych próbkach. Rozmieszczenie 

najistotniejszych pierwiastków w próbkach PL-B-1 – PL-B-4 przedstawiają rysunki 6-8b –  

6-11b. Próbki PL-B-1 i PL-B-2 cechuje podobny układ map rozmieszczenia pierwiastków. 

We wszystkich klasach ziarnowych w dużych ilościach występują pierwiastki takie jak: Si, O, 

Al, oraz w nieco mniejszych ilościach: Na, Mg, K. Są one charakterystyczne dla fazy 
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amorficznej popiołów lotnych oraz takich minerałów jak kwarc czy albit. W dużych ilościach 

występują również: Ca i S będące składnikami fazy amorficznej oraz anhydrytu i wapna. 

Ponadto próbki te zawierają Fe występujące w formie hematytu i siarczanu (IV) żelaza (II). 

Skład próbki PL-B-3 wyróżnia się spośród wyżej omówionych próbek znacznie większą 

zawartością Ca i S w postaci anhydrytu. Próbka ta zawiera poza tym Si, O, Fe i niewielkie 

ilości Al, K, Na, Mg, które budują fazę amorficzną i fazę mineralną (kwarc, hematyt, 

peryklaz, natryt). Próbka PL-B-4 ma podobny skład do próbek PL-B-1 i PL-B-2, jednak 

zawiera znacznie większe ilości Ca, Na, Mg i K, które pochodzą z sorbentu (np. dolomit) 

stosowanego w instalacji oczyszczania spalin i są składnikami produktu odsiarczania spalin 

zawartego w próbce popiołu. Wyniki otrzymane na podstawie map rozmieszczenia 

pierwiastków w próbkach PL-B-1 – PL-B-4 potwierdzają informacje uzyskane w analizie 

chemicznej (szerszy opis w podrozdziale 5.4.4.1), a także w analizie mineralogicznej (szerszy 

opis w podrozdziale 5.4.4.2). 

Na rysunkach 6-12 – 6-14 przedstawiono przykładowe obrazy SEM mikroobszarów 

oraz mapy rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarach dla próbek PF-K-1 i PF-K-2 

w trzech klasach ziarnowych: 0÷40 µm, 40÷125 µm, >125 µm. Ziarna popiołów należące do 

wyżej wymienionych próbek niezależnie od klasy ziarnowej charakteryzują się bardzo 

nieregularnymi kształtami, często występują ziarna wydłużone, kwadratowe w kształcie 

płytek lub prążków. Ziarna okrągłe nie występują.  

Obserwacje map rozmieszczenia pierwiastków w próbkach PF-K-1 i PF-K-2 

potwierdzają informacje uzyskane w analizie chemicznej (szerszy opis w podrozdziale 

5.4.4.1), a także w analizie mineralogicznej (szerszy opis w podrozdziale 5.4.4.2).  

W we wszystkich klasach ziarnowych analizowanych próbek dominują zasadniczo trzy 

zespoły pierwiastków: Al-O, Si-O oraz Al-Si-O, charakterystyczne dla składników takich 

minerałów jak kwarc, korund czy cyjanit. W nieco mniejszych ilościach występują zespoły 

Ca-S, Fe-O, Ca-O i Fe-S potwierdzające obecność w badanych próbkach anhydrytu, 

hematytu, wapna, kalcytu i pirotynu. Poza tym w próbkach występują pierwiastki takie jak 

Na, Mg, K, będące składnikami minerałów ilastych (np. muskowitu), a także Ti 

współwystępujące w minerałach żelazonośnych.  

Rysunki 6-15 – 6-17 prezentują przykładowe obrazy SEM mikroobszarów oraz mapy 

rozmieszczenia pierwiastków w tych mikroobszarach dla próbek PF-B-1 i PF-B-2 w trzech 

klasach ziarnowych: 0÷40 µm, 40÷125 µm, >125 µm. Ziarna popiołów należące do próbek 

PF-B-1 i PF-B-2 we wszystkich klasach ziarnowych cechują się bardzo nieregularnymi 

kształtami, można zaobserwować ziarna wydłużone lub kwadratowe o ostrych krawędziach, 

natomiast próbki nie zawierają praktycznie w ogóle ziaren okrągłych.   
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Wyniki analizy map rozmieszczenia pierwiastków w tych próbkach są zgodne  

z wynikami analizy chemicznej (podrozdział 5.4.4.1) i częściowo także analizy 

mineralogicznej (podrozdział 5.4.4.2). W we wszystkich klasach ziarnowych analizowanych 

próbek dominują zasadniczo takie zespoły pierwiastków jak: Si-O, Ca-S, Ca-O i Fe-O 

charakterystyczne dla takich składników mineralnych jak: kwarc, anhydryt, wapno, hematyt. 

Mimo dużej koncentracji na mapach mikroobszarów i w składzie chemicznym określonym w 

podrozdziale 5.4.4.1, zespoły pierwiastków Al-O i Al-Si-O nie są reprezentowane przez żaden 

minerał. Prawdopodobnie w całości budują one fazę amorficzną, nie wykrywalną w analizie 

rentgenograficznej. W nieco mniejszych ilościach występują na mapach mikroobszarów 

pierwiastki takie jak: Na, Mg, K, będące składnikami m.in. langbeinitu, blödytu, czy też 

kalcytu magnesowanego.  

We wszystkich opisanych próbkach określenie zawartości węgla, na podstawie analizy 

map rozmieszczenia pierwiastków w tych próbkach, jest niemożliwe ze względu na sposób 

przygotowywania preparatów do analizy SEM (ziarna popiołów lotnych w preparacie są 

mocowane za pomocą taśmy węglowej, co znacznie zaburza wynik pomiaru C  

w mikroanalizie rentgenowskiej). 

Mimo że obrazy SEM próbek popiołów lotnych niosą bardzo duże ilości informacji  

na temat właściwości ziaren popiołów lotnych na nich przedstawionych, to są one trudne  

do bezpośredniego odczytania. Także bezpośrednie porównywanie obrazów mikroskopowych 

przedstawiających różne rodzaje popiołów lotnych jest bardzo trudne. Należy zatem stworzyć 

metodę analizy obrazów SEM, która dawałaby szybkie, dokładne i powtarzalne wyniki 

identyfikacji właściwości. Metodą badawczą zastosowaną w tym celu przez autora niniejszej 

pracy jest komputerowa analiza obrazu dokładnie omówiona w podrozdziale 4.3. Wyniki 

zastosowania tej metody do analizy właściwości popiołów lotnych określonych na podstawie 

obrazów SEM przedstawiono w rozdziałach 7 i 8. 
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7. Analiza obrazów w badaniu właściwości popiołów 

lotnych dla wybranych próbek popiołów lotnych 

Obrazy SEM próbek popiołów lotnych zawierają bardzo duże ilości informacji  

na temat właściwości ziaren popiołów na nich przedstawionych. Na ich podstawie można 

bezpośrednio opisać: wielkości, kształty i powierzchnię poszczególnych ziaren i ich 

aglomeratów, sposoby połączenia pojedynczych ziaren, a także rodzaje ziaren występujących 

w określonych rodzajach popiołów lotnych. Dodatkowo ze zdjęć mikroskopowych pośrednio 

można wywnioskować, z jakich składników chemicznych są zbudowane poszczególne ziarna 

(im ziarno jest jaśniejsze tym cięższe pierwiastki budują jego powierzchnię). Informacje 

zawarte na zdjęciach SEM są jednak trudne do bezpośredniego odczytania. Równocześnie 

porównywanie parametrów zawartych na obrazach mikroskopowych przedstawiających różne 

rodzaje popiołów lotnych jest praktycznie niemożliwe w przypadku wykonywania ręcznej 

analizy tych zdjęć. Pomiary te należy zautomatyzować by zapewnić ich odpowiednią 

dokładność i powtarzalność. W związku z tym, do określania wybranych właściwości 

popiołów lotnych, zastosowano komputerową analizę obrazów. Pomiary parametrów ziaren 

przedstawionych na obrazach SEM wykonywane przy użyciu automatycznej analizy obrazów 

są szybkie, dokładne i powtarzalne. Wynikiem analizy tego typu jest uzyskanie szeregu 

jakościowych i ilościowych informacji na temat ziaren analizowanych popiołów lotnych, np. 

określenie wymiarów ziaren, współczynników kształtu charakteryzujących poszczególne 

ziarna, parametrów szarości tych ziaren. Właściwości te pozwalają na dokładne 

scharakteryzowanie próbek popiołów lotnych, a także zdeterminowanie rodzaju popiołu 

lotnego, do którego badana próbka należy. 

W podrozdziale 7.1 dokładnie opisano sposób przeprowadzania automatycznej analizy 

obrazów SEM próbek popiołów lotnych. Natomiast podrozdział 7.2 zawiera charakterystykę 

właściwości i parametrów popiołów lotnych, które są bezpośrednio i pośrednio określane  

na drodze komputerowej analizy obrazów. 

7.1. Określenie metodyki badań 

Komputerowej analizie obrazu poddano obrazy mikroskopowe próbek popiołów 

lotnych uzyskane z elektronowego mikroskopu skaningowego. Próbki te zostały dokładnie 

scharakteryzowane w rozdziałach 5 i 6. 

Dla każdej z 15 próbek, zawierających różnego typu popioły lotne, wykonano 15 zdjęć 

mikroskopowych. W sumie przeanalizowano 225 zdjęć zapisanych w formacie *.bmp.  
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Do realizacji komputerowej analizy obrazu wykorzystano program Aphelion  3.2  –  

Program z grupy rozbudowanych systemów analizy obrazu (Aphelion 2005). 

Komputerowa analiza obrazu wszystkich obrazów próbek popiołów lotnych była 

realizowana zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 7-1.  

 

Rysunek 7-1. Schemat postępowania w procesie komputerowej analizy obrazu. 

I etap polegał na przekonwertowaniu analizowanego obrazu SEM z obrazu RGB na 

obraz szary o 256 odcieniach szarości. Wykorzystano w tym celu funkcję AphImgSplitBands. 

Jest to istotny element analizy, gdyż większość przekształceń obrazu może być wykonywana 

tylko na obrazach szarych lub binarnych.  

II etap postępowania miał na celu skalibrowanie wymiarów obrazu zgodnie  

z powiększeniem analizowanego obrazu SEM. W wyniku kalibracji wymiary obrazu zostały 

przeliczone z pikseli na µm i odpowiednio wyskalowane.  
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III etap obejmował dwa procesy przekształcania obrazu składające się na wstępne 

przetwarzanie obrazu. W pierwszej kolejności analizowany obraz poddano normalizacji 

funkcją liniową AphImgLinearScale (przekształcenie punktowe LUT). Przypisała ona 

punktowi o największej wartości stopnia szarości wartość 255, a o najmniejszej wartości 

wartość 0. Umożliwiło to lepsze zróżnicowanie szczegółów w obrębie obrazu. Obraz poddano 

następnie operacji zamknięcia (przekształcenie morfologiczne) za pomocą funkcji 

AphImgClose. Rezultatem tej operacji było wypełnianie wąskich wcięć i zatok, a także 

drobnych otworów wewnątrz obiektów, bez zmiany pola powierzchni jego zasadniczej części. 

IV etap postępowania obejmował przefiltrowanie obrazu szarego uzyskanego  

w poprzednim etapie w celu usunięcia z obrazu niepotrzebnych szumów i zakłóceń. Do tego 

celu wykorzystano dwa różnorodne filtry: AphImgMedian5x5 oraz AphImgNagaoFilter. 

Pierwszy z nich – filtr medianowy o wymiarach 5×5 (filtr nieliniowy) usunął większość 

lokalnych zakłóceń i szumów nie wprowadzając do obrazu nowych wartości, a tym samym 

nie powodując zamazywania krawędzi i drobnych detali. Natomiast filtr Nagao (filtr 

uśredniający, realizujący filtrację w kierunku najmniejszej wariancji wartości szarości) 

spowodował wygładzenie obrazu przy zachowaniu krawędzi ziaren.  Uzyskany w procesach 

filtracji obraz poddano dodatkowo ponownej normalizacji funkcją AphImgLinearScale w celu 

lepszego wyodrębnienia szczegółów obrazu filtrowanego. 

V etap postępowania obejmował binaryzację. Jest to jeden z najważniejszych 

elementów analizy obrazu, gdyż tylko na obrazach binarnych można wykonywać większość 

pomiarów. W przeprowadzonych analizach wykorzystano binaryzację z dolnym progiem, 

która była wykonywana za pomocą funkcji AphImgThreshold. Binaryzacja ta polegała na 

zamianie wszystkich pikseli o wartości poniżej wybranego progu czułości na czarne (0),  

a pikseli o wartości powyżej progu na białe (1). Ważnym problemem w czasie binaryzacji był 

wybór progu binaryzacji. W tym celu posłużono się analizą profilu z wykorzystaniem 

histogramu (analiza wykresu częstości występowania poszczególnych stopni szarości w 

obrazie).  W większości przypadków histogramy dla poszczególnych obrazów miały wyraźny 

dwumodalny rozkład, w którym punkty ciemne stanowiły tło, a punkty jasne analizowane 

obiekty. W związku z tym wartości progu binaryzacji ustalano tak, aby przypadała na 

minimum zawarte między dwoma maksimami na histogramie. W pozostałych przypadkach 

próg binaryzacji dobierano metodą analizy prób i błędów. 

VI etap obejmował przetwarzanie obrazu binarnego z wykorzystaniem różnorodnych 

przekształceń morfologicznych. Jako pierwszą zastosowano operację 

AphImgClustersSplitConvex pozwalającą na rozdzielanie przylegających do siebie obiektów. 
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Następnie zastosowano operację „zalania otworów” wykorzystującą funkcję AphImgHoleFill. 

Usunęła ona otwory, które powstały w wyniku wcześniejszych procedur przetwarzania i nie 

były rzeczywistymi otworami, a jedynie wynikały z niejednorodności powierzchni obiektów.  

W dalszej kolejności przeprowadzono operację otwarcia z wykorzystaniem operatora 

AphImgAreaOpen. Wynikiem tego działania było usunięcie ziaren mniejszych od założonej 

wielkości progowej, w tym przypadku była to powierzchnia 50 pikseli. Następnie 

przeprowadzono kolejną operację AphImgClustersSplitConvex w celu rozdzielenia 

pozostałych połączonych ze sobą obiektów, których nie udało się rozdzielić w toku 

wcześniejszego postępowania. Na zakończenie usunięto wszystkie ziarna przecinające się  

z granicami obrazu (wszystkie te ziarna, które nie znalazły się w całości na obrazie). 

Wykorzystano w tym celu operator AphImgBorderKill. Ponieważ ziarna tego typu nie są  

w całości widoczne na obrazie pomiar ich kształtu nie byłby możliwy i mógłby negatywnie 

wpłynąć na poprawność otrzymanych danych.  

VII etap polegał na zweryfikowaniu czy obraz wyjściowy przygotowany we 

wcześniejszych etapach oddaje rzeczywiste wymiary badanych obiektów. W tym celu 

porównano obrazy wejściowy i wyjściowy za pomocą narzędzia Image  ObjectSet Editor.  W 

niektórych przypadkach zaobserwowano, że nie wszystkie krawędzie obiektów zostały 

poprawnie wyznaczone.   W niektórych przypadkach zauważono, że algorytm błędnie 

wyznaczył granice obiektów, które były słabiej widoczne, niewyraźne, bądź stykały się.  

W VIII etapie w przypadku niedokładnej detekcji granic ziaren wyniki poprawiano 

ręcznie, precyzując granice za pomocą narzędzia Image  ObjectSet Editor.   

IX etap obejmował indeksację obrazów oraz wykonywanie pomiarów cech 

charakterystycznych tych obrazów. Przy pomocy operatora AphImgClustersObj 

poszczególnym obiektom znajdującym się na obrazie przypisano wartości kolejnych liczb 

naturalnych.  Wszystkie punkty należące do jednego obiektu uzyskały tę samą etykietę, zaś 

tło obrazu uzyskało etykietę 0 i nie było uwzględniane w pomiarach. Obraz ziaren do dalszej 

analizy został zapisany, jako obraz indeksowany „PARTICLES”. Następnie operator 

AphObjDraw został wykorzystany do obrysowania oznakowanego w poprzedniej operacji 

zespołu obiektów, będącego przedmiotem końcowej analizy ilościowej na obrazie 

wejściowym.  Parametrami w tej operacji są obrazy wejściowe z mikroskopu skaningowego, 

na których rysowane są kontury ziaren oraz zespół obiektów „PARTICLES”.  Ostatnim 

operatorem, który zamyka analizę obrazów jest AphObjComputeMeasurements. Operator ten 

wykonywał pomiary analizowanych obiektów „PARTICLES”, a efektem jego działania było 

wygenerowanie danych parametrów opisujących m.in. geometrię ziaren, poziomy szarości  

i inne dostępne w programie parametry wraz z ich podstawowymi statystykami. Program 
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umożliwiał również przesłanie tych danych do arkuszy kalkulacyjnych Excel.  Parametry 

wyznaczane przez Program Aphelion 3.2 Zostaną szerzej omówione w kolejnym 

podrozdziale. 

Na rysunku 7-2 pokazano przykładowe okno projektu komputerowej analizy obrazu 

dla próbki PL-K-1 w klasie ziarnowej 0÷40 µm. Na rysunku pokazano wybrane elementy 

składowe stosowanego algorytmu: histogram odcieni szarości, obraz binarny, obraz  

po usunięciu najmniejszych ziaren, obraz po zalaniu otworów, arkusz kalkulacyjny z 

wynikami, w którym wyróżniono przykładowe ziarno i opisujące je parametry.   

 

Rysunek 7-2. Przykładowe okno projektu komputerowej analizy obrazu w programie Aphelion 3.2. 

W załączniku 1 przedstawiono szczegółowy algorytm postępowania w analizie 

obrazów SEM próbek popiołów lotnych w klasie ziarnowej 0÷40 µm (powiększenie zdjęcia 

2000×). Algorytmy dla pozostałych klas ziarnowych były oparte na tym samym schemacie 

 i różniły się jedynie wartościami zadawanymi w kalibracji wymiarów obrazów. 

7.2. Właściwości popiołów lotnych określane w analizie obrazu 

Spośród ponad 100 parametrów dostępnych w programie Aphelion 3.2 do realizacji 

celu badań wybrano najważniejsze z punktu widzenia opisu ziaren. Obok parametrów 

opisujących podstawowe właściwości geometryczne (m.in. pole powierzchni, wysokość, 

szerokość, średnice Fereta) oraz opisujących kształt ziaren (m.in. współczynniki wypełnienia, 

kolistości) wybrano parametry szarości obiektów (m.in. minimalny i maksymalny stopień 
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szarości, średni poziom szarości obiektu, odchylenie standardowe szarości na obiektach).  

Odrzucono natomiast parametry nieprzydatne do opisu właściwości ziaren, takie jak różnego 

rodzaju współrzędne środków ciężkości obiektów na obrazach, minimalne i maksymalne 

współrzędne położenia tych obiektów, ilość otworów, itp.  

W tabeli 7-1 zestawiono parametry dostępne w programie Aphelion 3.2, które zostały 

wykorzystane przez autora tej pracy w dalszej analizie.  

Tabela 7-1. Wybrane parametry dostępne w programie Aphelion 3.2. 

Lp. Oznaczenie w programie 
Aphelion 3.2 Symbol Nazwa 

1 2 3 4 

1 PIXEL_COUNT n Liczba pikseli powierzchni obiektu 
2 HEIGHT h Wysokość obiektu (wyskalowana) 
3 WIDTH x Szerokość obiektu(wyskalowana) 

4 MBR_HEIGHT a 
Wysokość najmniejszego prostokąta opisanego na 

obiekcie 

5 MBR_WIDTH b 
Szerokość najmniejszego prostokąta opisanego na 

obiekcie 
6 PERIMETER L Obwód (wyskalowany) 
7 CROFTON_PERIMETER Cr Obwód Croftona Cr 
8 AREA A Pole powierzchni obiektu (wyskalowane) 
9 BOUNDING_RECT_FILL R1 Współczynnik wypełnienia (1) 
10 MBR_FILL R2 Współczynnik wypełnienia (2) 
11 BR_TO_PERIMETER R3 Współczynnik wypukłości 
12 CIRCULARITY RC1 Współczynnik kolistości 
13 COMPACTNESS RZ Współczynnik zwięzłości 
14 ELONGATION RE Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
15 LOG_HEIGHT_TO_WIDTH RS Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
16 INTENSITY_KURTOSIS I kurt.  Kurtoza poziomu szarości 
17 INTENSITY_MAX I max Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
18 INTENSITY_MEAN I śr Średnia wartość poziomu szarości obiektu 
19 INTENSITY_MIN I min Minimalna wartość poziomu szarości obiektu 
20 INTENSITY_SD I s Odchylenie standardowe poziomu szarości 
21 INTENSITY_SKEWNESS I skoś. Skośność poziomu szarości 

 
Parametry opisujące wielkość obiektów (ziaren) np. pole powierzchni, wysokość, itp. 

nie będą prezentowane w kolejnych tabelach.  Na podstawie tych danych wyznaczono 

dodatkowe istotne współczynniki kształtu, które nie są dostępne w programie: R, Rα, RW, RF, 

RCr. W tabeli 7-2 krótko scharakteryzowano współczynniki kształtu i parametry szarości 

wykorzystane w dalszej analizie. 
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Tabela 7-2. Zdefiniowanie wybranych współczynników kształtu i parametrów szarości. 

Lp. Symbol Nazwa Wzór Definicja 
1 2 3 4 5 

1 R1 
Współczynnik 
wypełnienia (1) 

¤: 	 k
¥ · ¦ 

Liczba pikseli obszaru podzielona przez iloczyn 
wysokości i szerokości ziarna.  Parametr jest 
równy 1 dla idealnego prostokąta i osiąga 
wartości bliskie 0 dla bardzo pustych struktur. 

2 R2 
Współczynnik 
wypełnienia (2) 

¤B 	 k
Ä · Í 

Stosunek liczby pikseli obszaru do powierzchni 
najmniejszego prostokąta opisanego na ziarnie 

3 R3 
Współczynnik 

wypukłości 
¤� 	 t

2¦ º 2¥ 
Parametr jest równy 1 dla wypukłych obszarów, 
a większy dla obszarów, które zawierają 
fragmenty wklęsłe. 

4 RC1 
Współczynnik 

kolistości ¤Î: 	 4Ï,
�ÐB  

Krągłość obiektu, współczynnik maksymalnie 
równy 1 dla obiektów okrągłych. 

5 RZ 
Współczynnik 

zwięzłości ¤Ñ 	 16k
tB  

Parametr jest równy 1 dla kwadratu a mniejszy 
dla kształtów o mniej regularnych granicach 

6 RE 

Współczynnik 
wydłużenia  

(w stosunku do 
elipsy) 

¤Ò 	 Ä: / Í:
Ä: º Í:

 

Na ziarnie opisana jest elipsa o osiach a1 
(dłuższa) i b1 (krótsza). Im wyższa jest wartość 
tego współczynnika tym większe jest 
wydłużenie ziarna, współczynnik osiąga 
wartości mniejsze od 1. 

7 RS 

Symetryczna 
miara 

wydłużenia 
ziarna 

¤8 	 log:0 9¦
¥< 

Logarytm dziesiętny z ilorazu wysokości i 
szerokości ziarna. 

8 Rβ 

Współczynnik 
pofałdowania 
powierzchni 

cząstek 
 

¤Ö 	 tB
4Ï, 

Współczynnik jest bardzo wrażliwy na 
nieregularności kształtu ziarna i jednocześnie 
bardzo mało wrażliwy na wydłużenie.   Jego 
minimalna wartość równa się 1 dla koła i osiąga 
większe wartości dla wszystkich innych 
kształtów. 

9 Rα 

Stopień 
wydłużenia  

(w stosunku do 
koła) 

¤× 	 Í
Ä 

Stosunek szerokości do wysokości prostokąta 
opisanego na ziarnie (b > a). Współczynnik 
osiąga minimalną wartość równą 1 dla koła lub 
kwadratu i ma wyższe wartości dla kształtów 
wydłużonych. 

10 RW 
Współczynnik 

kolistości 
Wadella 

¤Ø 	 t
tÙ 

Stosunek obwodu ziarna do obwodu koła o 
powierzchni równej powierzchni ziarna. 

11 RF 
Współczynnik 

Fereta 
¤Æ 	 QÆ,o

QÆ,È
 

Stosunek średnicy Fereta ziarna w poziomie 
dF,h do średnicy Fereta ziarna w pionie dF,v 
(charakteryzuje wydłużenie ziarna) 

12 RCr 
Współczynnik 
cyrkularności ¤Î[ 	 �Ð

Ï  
Współczynnik wykorzystujący obwód Croftona 
Cr 

13 I kurt.  Kurtoza poziomu szarości 
14 I max Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
15 I śr Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
16 I min Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
17 I s Odchylenie standardowe poziomu szarości 
18 I skoś. Skośność poziomu szarości 

Legenda: n – liczba pikseli powierzchni obiektu, 
x – szerokość obszaru, różnica między największą i najmniejszą współrzędną X 
obszaru, 
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y – wysokość obszaru, różnica między największą i najmniejszą współrzędną Y 
obszaru, 
a – wysokość prostokąta opisanego na obiekcie, 

  b – szerokość prostokąta opisanego na obiekcie, 
  dF,h – średnica Fereta pozioma, 
  dF,y – średnica Fereta pionowa, 

a1 – długość dłuższej osi elipsy opisanej na obiekcie,  
  b1 – długość krótszej osi elipsy opisanej na obiekcie, 

A – pole powierzchni obiektu, 
  L – obwód obiektu, 
  L’  – obwód koła o powierzchni równej powierzchni obiektu, 

Cr – obwód Crofton’a. 

Dane opisujące poszczególne parametry, dla każdej próbki w trzech klasach 

ziarnowych, poddano filtracji polegającej na odrzucaniu przypadków skrajnych. Filtracja ta 

miała na celu wyeliminowanie przypadków (ziaren) nieprawidłowych. Filtracji danych 

dokonano na podstawie analizy wykresów rozrzutu poszczególnych parametrów w programie 

komputerowym Statistica firmy StatSoft.  

Następnie za pomocą wyżej wymienionego oprogramowania wyznaczono wartości 

statystyczne wszystkich parametrów wykorzystywanych w dalszych obliczeniach.  

W załączniku 2 przedstawiono te wartości indywidualnie dla każdej próbki w trzech klasach 

ziarnowych: 0÷40 µm, 40÷125 µm, >125 µm. Dla każdej próbki wyznaczono wartości 

statystyczne dwunastu współczynników kształtu oraz sześciu parametrów szarości ziaren 

popiołów lotnych. Wartości tych parametrów znacznie wahały się dla próbek popiołów 

lotnych pochodzących z różnych: technologii spalania (popioły konwencjonalne i fluidalne), 

paliw (węgiel kamienny, węgiel brunatny, biomasa) oraz technologii odsiarczania spalin 

(popioły zawierające produkty odsiarczania spalin, popioły bez produktów odsiarczania 

spalin).  

W wyniku wykorzystania komputerowej analizy obrazów do określania właściwości 

popiołów lotnych uzyskano jakościowy i ilościowy opis parametrów ziaren analizowanych 

popiołów lotnych. Analiza ta pozwoliła na określenie dokładnych wymiarów poszczególnych 

ziaren, a także szeregu współczynników kształtu charakteryzujących te ziarna. Wyznaczenie 

tych parametrów inną metodą (np. pomiar ręczny) byłoby niemożliwe bądź zajęłoby bardzo 

dużo czasu, przy czym osiągnięcie dokładności pomiaru, którą daje analiza obrazu byłoby 

praktycznie nieosiągalne. Ponadto dzięki analizie obrazu wyznaczono parametry szarości 

poszczególnych ziaren, które to pozwalają na ogólną jakościową ocenę składu chemicznego 

analizowanych próbek popiołów lotnych (ziarna jaśniejsze zawierają pierwiastki o większej 

masie atomowej).  

Bezpośrednia analiza wartości statystyk wyznaczonych parametrów (załącznik 2)  

ze względu na bardzo duże ilości wyznaczonych wartości, nie pozwoliła na bezpośrednie 
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wychwycenie różnic w zestawach wartości odpowiadających poszczególnym próbkom. 

Tendencje zmian tych parametrów są trudne do bezpośredniego określenia, tym samym 

różnice pomiędzy poszczególnymi typami popiołów lotnych nie są dostrzegalne wprost.  

W związku z tym, w dalszej części pracy do analizy tych danych wykorzystano sieci 

neuronowe, które pozwalają na porównywanie wartości różnych parametrów ziaren popiołów 

lotnych i rozróżnianie na ich podstawie poszczególnych rodzajów popiołów lotnych. 
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8. Kompleksowe procedury badania popiołów lotnych  

z wykorzystaniem analizy obrazów i sieci neuronowych 

Wynikiem zastosowania komputerowej analizy obrazów do określania właściwości 

popiołów lotnych było uzyskanie szeregu informacji na temat ziaren analizowanych popiołów 

lotnych. Przede wszystkim wyznaczono szereg współczynników kształtu charakteryzujących 

poszczególne ziarna, a także określono parametry szarości tych ziaren. Właściwości te 

dokładnie charakteryzują popioły lotne, a także pozwalają na przyporządkowanie dowolnej 

próbki popiołu lotnego do konkretnego typu popiołu. Podział popiołów lotnych na typy jest 

omówiony w podrozdziale 8.1.  

Ponieważ opisane powyżej parametry są określane dla każdego ziarna w próbce, 

bezpośrednie analizowanie i porównywanie ich wartości jest trudne. Analiza bezpośrednia 

często nie pozwala na wychwycenie różnic w wartościach parametrów odpowiadających 

poszczególnym popiołom lotny, gdyż tendencje zmian tych parametrów są trudne  

do określenia. W związku z tym, istotne jest znalezienie prostej i szybkiej metody 

pozwalającej na porównywanie właściwości różnych popiołów lotnych i rozróżnianie 

poszczególnych rodzajów (typów) popiołów lotnych. W tym celu autorka pracy postanowiła 

stworzyć modele sieci neuronowych klasyfikujące poszczególne typy popiołów lotnych. 

Takie modele pozwalają na przyporządkowanie dowolnej próbki popiołu lotnego  

do określonego typu, jedynie na podstawie analizy obrazu SEM tej próbki. Każdy typ popiołu 

lotnego cechuje odrębna charakterystyka, w związku z czym przyporządkowanie próbki 

popiołu lotnego do danego typu umożliwia jej pełne scharakteryzowanie. Dzięki temu można 

również uniknąć wykonywania żmudnych, szczegółowych badań dla każdej próbki. 

Do tworzenia modeli klasyfikujących popioły lotne posłużono się programem 

komputerowym do modelowania sieci neuronowych Statistica Neural Networks firmy 

StatSoft. Program ten na podstawie dostarczonego zbioru parametrów ziaren tworzy modele 

sieci. By sieć została utworzona każde ziarno musi być opisane przez szereg 

charakteryzujących go parametrów, a także przypisane do konkretnego typu popiołów 

lotnych. Szerszy opis procesu tworzenia modeli sieci znajduje się w podrozdziale 8.2. 

Zaprojektowane sieci mogą zostać, w dalszej kolejności wykorzystane do testowania 

dowolnej próbki popiołów lotnych i przypisania jej do konkretnego typu popiołów. Zaś na 

podstawie wyznaczonego typu można tej próbce przyporządkować określone właściwości 

fizyczne, chemiczne i mineralogiczne. Stworzenie modeli sieci neuronowych klasyfikujących 
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popioły lotne może znacznie przyczynić się do pełniejszego zautomatyzowania badań 

właściwości tych odpadów. 

8.1. Wydzielenie typów popiołów lotnych i przygotowanie 

danych do analizy przy pomocy sieci neuronowych 

Badane w pracy próbki popiołów lotnych podzielono na typy popiołów lotnych 

zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 8-1. Podczas wyznaczania 

poszczególnych typów popiołów lotnych pod uwagę wzięto: 

― strukturę paliwa, z którego powstał dany popiół lotny (węgiel kamienny, węgiel 

brunatny, biomasa); 

― technologię spalania, w której popiół lotny został wytworzony (spalanie 

konwencjonalne, spalanie fluidalne); 

― zawartość produktów odsiarczania spalin w konwencjonalnych popiołach lotnych, 

― właściwości fizyczne, chemiczne i mineralogiczne popiołów lotnych 

scharakteryzowane w rozdziale 5. 

Analiza wyżej wymienionych danych pozwoliła na wydzielenie 12 typów popiołów 

lotnych, charakteryzujących się odmiennymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi  

i mineralogicznymi, a także odrębnym pochodzeniem.  

Następnie do wyżej opisanego podziału wprowadzono pewne uogólnienia.  

W pierwszym etapie pominięto wpływ współspalania biomasy, w przypadku gdy 

stanowiła ona mniej niż 20% masy paliwa podstawowego. Próg ten został przyjęty na 

podstawie obserwacji właściwości popiołów lotnych pochodzących ze współspalania,  

w których ilości biomasy znajdowały się zarówno poniżej jak i powyżej danego progu. Pod 

uwagę wzięto także dane literaturowe oraz doświadczenie badacza. Takie postępowanie 

pozwoliło na wydzielenie 7 typów popiołów lotnych. Różnice we właściwościach 7 typów 

popiołów lotnych zaznaczały się wyraźniej niż w przypadku 12 typów popiołów.  

W drugim etapie całkowicie pominięto wpływ współspalania biomasy na wyznaczanie 

typów popiołów lotnych, gdyż wpływ współspalania biomasy na określone w rozdziale 5 

właściwości popiołów lotnych zaznaczał się jedynie w niewielkim stopniu. Pozwoliło to na 

wyznaczenie 6 typów popiołów lotnych, o nieco wyraźniej zaznaczonych różnicach  

w właściwościach, niż to miało miejsce w przypadku 7 typów. 

W trzecim i ostatnim etapie zdecydowano się na pominięcie wpływu obecności 

produktów odsiarczania spalin w popiołach na podział popiołów lotnych. W tym przypadku 

pod uwagę brano jedynie rodzaj technologii spalania oraz pochodzenie paliwa podstawowego, 



Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 175  

a więc czynników najistotniej wpływających na właściwości fizyczne, chemiczne  

i mineralogiczne popiołów lotnych. Tak uogólniony system podziału pozwolił na 

wyznaczenie 4 najbardziej uogólnionych typów popiołów lotnych. 

 

Rysunek 8-1. Schemat wydzielania typów popiołów lotnych z badanych próbek. 
Legenda: P – popioły lotne konwencjonalne, F – popioły lotne fluidalne, K – popioły lotne z węgla 
kamiennego, B – popioły lotne z węgla brunatnego, S – popioły lotne konwencjonalne zawierające 
produkty odsiarczania spalin, M - popioły lotne z współspalania biomasy (5 – 15% biomasy), M1 – 
popioły lotne z współspalania biomasy (10% biomasy), M2 – popioły lotne z współspalania biomasy 
(50% biomasy), a – typy popiołów lotnych nieuwzględniające współspalania biomasy w ilości do 
15%, b – typy popiołów lotnych nieuwzględniające współspalania biomasy, c – typy popiołów lotnych 
nieuwzględniające współspalania biomasy i zawartości produktów odsiarczania spalin. 

Wyznaczone w ten sposób typy popiołów lotnych dodatkowo podzielono na 

podgrupy, zawierające popioły lotne o zbliżonej charakterystyce: 

― popioły lotne konwencjonalne (typy PK, PKM, PKS, PKSM, PB, PBM1, PBM2, PBS 

i ich pochodne); 

― popioły lotne fluidalne (typy FK, FKM, FB, FBM i ich pochodne); 
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― popioły lotne konwencjonalne ze spalania węgli kamiennych (typy PK, PKM, PKS, 

PKSM ich pochodne); 

― popioły lotne konwencjonalne ze spalania węgli brunatnych (typy PB, PBM1, PBM2, 

PBS i ich pochodne); 

― popioły lotne fluidalne ze spalania węgli kamiennych (typy FK, FKM); 

― popioły lotne fluidalne ze spalania węgli brunatnych (typy FB, FBM); 

― popioły ze spalania węgli kamiennych (typy PKb, PKSb, FKb); 

― popioły ze spalania węgli brunatnych (typy PBb, PBSb, FBb). 

8.2. Określenie metodyki poszukiwania modeli 

klasyfikuj ących typy popiołów lotnych 

W celu klasyfikacji danych wejściowych (współczynniki charakteryzujące kształty 

ziaren oraz parametry statystyczne określające ich poziomy szarości), pozyskanych w wyniku 

analizy obrazu ziaren wszystkich typów popiołów lotnych w poszczególnych klasach 

ziarnowych, stworzono modele klasyfikujące popioły lotne. W badanych zagadnieniach 

klasyfikacyjnych celem budowanych modeli było przypisanie przypadków (ziaren) 

charakteryzowanych przez odpowiedni zestaw danych wejściowych do jednego z wybranych 

typów popiołów lotnych. Podział popiołów lotnych na typy zaprezentowano w podrozdziale 

8.1. Do budowy modeli estymujących prawdopodobieństwa przynależności ziaren do 

określonych typów popiołów lotnych wykorzystano sieci neuronowe, a więc struktury 

wzorowane na biologicznych systemach nerwowych.  

 Klasyfikację poszczególnych typów popiołów lotnych przeprowadzono w kilku 

etapach. W pierwszej kolejności wzięto pod uwagę grupę zawierającą wszystkie dane 

otrzymane z analizy obrazu (12 typów popiołów lotnych). Dla powyższych danych 

opracowano szereg modeli klasyfikujących: w układzie dwunastostanowym (12 typów 

popiołów lotnych), w układzie siedmiostanowym (7 typów popiołów lotnych), w układzie 

sześciostanowym (6 typów popiołów lotnych), w układzie czterostanowym (4 typy popiołów 

lotnych). Następnie opracowano szereg modeli tylko dla wybranych podgrup zawierających 

typy popiołów lotnych o zbliżonej charakterystyce. Szczegółowy opis wszystkich grup 

poddanych klasyfikacji, a także układów, w których klasyfikacje te zostały wykonane 

przedstawiono w tabeli 8-1. 

 

  



Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 177  

Tabela 8-1. Charakterystyka grup typów popiołów lotnych, dla których stworzono modele 
klasyfikacyjne. 

Lp. Grupa  Układ Ilo ść typów Nazwy typów 
1 2 3 4 5 

1 Całość 

Dwunastostanowy 12 typów popiołów lotnych 

PK, PKM, PKS, 
PKSM, PB, PBM1, 
PBM2, PBS, FK, 
FKM, FB, FBM 

Siedmiostanowy 7 typów popiołów lotnych 
PKa, PKSa, PBa, 

PBMa,PBSa,FKa,FBa 

Sześciostanowy 6 typów popiołów lotnych 
PKb, PKSb, PBb, 
PBSb, FKb, FBb 

Czterostanowy 4 typów popiołów lotnych PKc, PBc, FKc, FBc 

2 Popioły 
konwencjonalne 

Ośmiostanowy 
8 typów popiołów 
konwencjonalnych 

PK, PKM, PKS, 
PKSM, PB, PBM1, 

PBM2, PBS 

Czterostanowy 
4 typy popiołów 

konwencjonalnych 
PKb, PKSb, PBb, 

PBSb 

Dwustanowy 
2 typy popiołów 

konwencjonalnych 
PKc, PBc 

3 

Popioły 
konwencjonalne  
ze spalania węgli 

kamiennych 

Czterostanowy 
4 typy popiołów 

konwencjonalnych ze 
spalania węgli kamiennych 

PK, PKM, PKS, 
PKSM 

Dwustanowy 
2 typy popiołów 

konwencjonalnych ze 
spalania węgli kamiennych 

PKb, PKSb 

4 

Popioły 
konwencjonalne  
ze spalania węgli 

brunatnych 

Czterostanowy 
4 typy popiołów 

konwencjonalnych ze 
spalania węgli brunatnych 

PB, PBM1, PBM2, 
PBS 

Trójstanowy 
3 typy popiołów 

konwencjonalnych ze 
spalania węgli brunatnych 

PBa, PBMa, PBSa 

Dwustanowy 
2 typy popiołów 

konwencjonalnych ze 
spalania węgli brunatnych 

PBb, PBSb 

5 Popioły fluidalne 
Czterostanowy 4 typy popiołów fluidalnych FK,FKM,FB,FBM 
Dwustanowy 2 typy popiołów fluidalnych FKb, FBb 

6 
Popioły fluidalne  
ze spalania węgli 

kamiennych 
Dwustanowy 

2 typy popiołów fluidalnych 
ze spalania węgli 

kamiennych 
FK, FKM 

7 
Popioły fluidalne  
ze spalania węgli 

brunatnych 
Dwustanowy 

2 typy popiołów fluidalnych 
ze spalania węgli 

brunatnych 
FB, FBM 

8 Popioły ze spalania 
węgli kamiennych 

Trójstanowy 
3 typy popiołów ze spalania 

węgli kamiennych 
PKb, PKSb, FKb 

9 Popioły ze spalania 
węgli brunatnych 

Trójstanowy 
3 typy popiołów ze spalania 

węgli brunatnych 
PBb, PBSb, FBb 

 
Dla każdej z wyżej opisanych grup zbudowano modele sieci neuronowych 

klasyfikujące ziarna popiołów lotnych, odrębnie dla każdej klasy ziarnowej. Obliczenia 

modelujące wykonano przy użyciu komputerowego programu do modelowania sieci 
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neuronowych Statistica Neural Networks firmy StatSoft.  Program ten wykorzystuje do 

realizacji zagadnień klasyfikacyjnych takie typy sieci jak:   

― sieci liniowe; 

― sieci PNN – bayesowskie sieci probabilistyczne; 

― sieci GNN – bayerowskie sieci realizujące regresję uogólnioną; 

― sieci RBF – sieci o radialnych funkcjach bazowych; 

― sieci MLP – perceptrony wielowarstwowe (perceptrony trójwarstwowe, perceptrony 

czterowarstwowe); 

― sieci Kohonena – samoorganizujące się mapy cech. 

W każdym przypadku poszukiwanie preferowanych modeli sieci neuronowych 

przebiegało według procedury przedstawionej na rysunku 8-2. Dlatego też procedura ta 

zostanie scharakteryzowana jedynie na przykładzie poszukiwania preferowanych modeli sieci 

dla całości (wszystkich typów) popiołów lotnych, w klasie ziarnowej 0 – 40, w układzie 

dwunastostanowym. Dla pozostałych procesów postępowanie przebiegało analogicznie. 

 

Rysunek 8-2. Procedura poszukiwania preferowanych modeli sieci neuronowych w klasyfikacji 
popiołów lotnych. 
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W pierwszym etapie poszukiwania preferowanych modeli sieni neuronowych do 

klasyfikacji 12 typów popiołów lotnych dokonano wstępnej selekcji zmiennych wejściowych. 

Wybór właściwego zbioru zmiennych wejściowych jest jednym z najważniejszych etapów 

projektowania modeli sieci neuronowych. Wstępnego wyboru zmiennych dokonano na 

podstawie wiedzy autorki z zakresu sformułowanego w pracy problemu badawczego, 

odrzucając jednoznacznie nieprzydatne do opisu klasyfikacji zmienne charakteryzujące 

wielkości wymiarowe ziaren, np. średnice, długości, szerokości, pola powierzchni. Dokonano 

także redukcji parametrów skorelowanych, gdyż mogłyby one zakłócić proces klasyfikacji  

i sztucznie zawyżyć jej skuteczność. W tym celu w programie komputerowym Statistica 

obliczono macierze korelacji, które pozwoliły na wyznaczenie istotnych zależności.  

W rozpatrywanym przypadku znaleziono szereg istotnych powiązań między zmiennymi.  

W tabeli 8-2 przedstawiono macierz korelacji dla wybranych (skorelowanych) zmiennych. 

Eliminacja zmiennych skorelowanych polegała na usunięciu jednej ze zmiennych, dla których 

współczynnik korelacji był większy lub równy 0,9 w korelacji dodatniej, a w korelacji 

ujemnej mniejszy lub równy -0,9. W związku z tym zdecydowano się na eliminację takich 

parametrów jak RZ, RS, Rß, Rα, RW. Parametry te nie były brane pod uwagę w dalszych 

etapach projektowania modeli sieci. W Załączniku III zaprezentowano wyselekcjonowane  

w ten sposób zbiory zmiennych wejściowych wykorzystywane w modelowaniu każdej grupy 

popiołów lotnych. Dla każdej z grup osobno określono również podstawowe statystyki 

opisowe wyselekcjonowanych zmiennych. 

Tabela 8-2. Macierz korelacji wybranych zmiennych dla 12 typów popiołów lotnych w klasie 
ziarnowej 0÷40 µm. 

Lp. Zmienne R1 RC1 RZ RE RS Rß Rα RW RF 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 R1 1,00 0,84 0,95 -0,66 0,01 -0,91 -0,59 -0,93 -0,05 
2 RC1 0,84 1,00 0,93 -0,77 0,03 -0,92 -0,70 -0,94 -0,13 
3 RZ 0,95 0,93 1,00 -0,73 0,02 -0,96 -0,65 -0,98 -0,10 
4 RE -0,66 -0,77 -0,73 1,00 -0,05 0,69 0,90 0,71 0,18 
5 RS 0,01 0,03 0,02 -0,05 1,00 -0,02 -0,06 -0,02 -0,98 
6 Rß -0,91 -0,92 -0,96 0,69 -0,02 1,00 0,66 1,00 0,10 
7 Rα -0,59 -0,70 -0,65 0,90 -0,06 0,66 1,00 0,67 0,21 
8 RW -0,93 -0,94 -0,98 0,71 -0,02 1,00 0,67 1,00 0,10 
9 RF -0,05 -0,13 -0,10 0,18 -0,98 0,10 0,21 0,10 1,00 

 
W drugim etapie postępowania dokonano ostatecznego, automatycznego wyboru 

zmiennych do budowy modeli sieci. W tym celu skorzystano z trzech algorytmów dostępnych 

w programie Statistica Neural Networks: algorytmu genetycznego, algorytmu krokowego 

wstecznej selekcji cech oraz algorytmu krokowego postępującej selekcji cech. Algorytmy 

krokowe, wstecznej i postępującej selekcji cech dodają lub usuwają po jednej zmiennej  
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na krok. Algorytm postępujący znajduje, na początku taką zmienną, która samodzielnie, 

najlepiej przewiduje wartości wyjściowe. W drugim kroku dodaje następną, zmienną, która 

najbardziej poprawia model, kontynuując proces do wyczerpania zmiennych albo  

do osiągnięcia momentu braku poprawy modelu przy dołączaniu kolejnych zmiennych. 

Algorytm wstecznej selekcji pracuje w przeciwnym kierunku; rozpoczyna proces klasyfikacji 

korzystając ze wszystkich zmiennych, a następnie usuwa po jednej zmiennej, zaczynając od 

tych, których brak najmniej pogarsza jakość predykcji. Selekcja zmiennych kończy się  

w momencie ociągnięcia przez algorytm najwyższej wydajności. Innym, alternatywnym 

podejściem, jest algorytm genetyczny. Algorytm genetyczny w ogólnym przypadku jest 

strategią optymalizacyjną, która może realizować efektywne przeszukiwanie łańcuchów 

binarnych. Algorytm genetyczny w sposób losowy tworzy populację takich łańcuchów,  

a następnie realizuje proces analogiczny do naturalnej selekcji, zachodzącej w przyrodzie 

podczas ewolucji. Celem tego procesu jest wybór lepszych łańcuchów (masek 

selekcjonujących dane wejściowe), które odpowiadają najlepiej działającym sieciom.  

Spośród trzech zbiorów zmiennych, otrzymanych w wyniku zastosowania trzech 

różnych algorytmów, wybierano ten, który cechował się najmniejszym błędem sieci. 

Automatyczny wybór zmiennych do modelowania za pomocą algorytmu krokowego 

wstecznej selekcji cech cechował się najmniejszymi błędami sieci i stosunkowo krótkim 

czasem obliczeniowym. Algorytm genetyczny generował podobne wartości błędów sieci, 

jednak czas obliczeń był bardzo długi. Algorytm krokowy postępującej selekcji cech posiadał 

największe błędy sieci, natomiast obliczenia trwały najkrócej. W związku z powyższym  

w dalszej części obliczeń dotyczącej tworzenia modeli klasyfikacyjnych dla popiołów 

konwencjonalnych, fluidalnych, popiołów z węgla kamiennego i popiołów z węgla 

brunatnego zaniechano stosowania algorytmu genetycznego i algorytmu krokowego 

postępującej selekcji cech, a dobór zmiennych był dokonywany za pomocą algorytmu 

krokowego wstecznej selekcji cech.  

W kolejnym etapie do wstępnego poszukiwania najefektywniejszych modeli sieci 

wykorzystano algorytm heurystyczny – Automatyczny Projektant Sieci, wspomagający 

poszukiwanie i testowanie preferowanych, a jednocześnie różnych typów sieci neuronowych.  

Automatyczny Projektant Sieci realizuje szereg eksperymentów, w trakcie, których testuje 

dużą liczbę struktur sieci, a następnie za pomocą algorytmów optymalizacyjnych  

i przeszukujących wybiera i zapamiętuje preferowaną sieć w strukturze. Modelowanie  

za pomocą tego algorytmu prowadzono niezależnie na dwóch zbiorach zmiennych – zbiorze 

zmiennych otrzymanych po eliminacji parametrów skorelowanych (zbiór zmiennych I – 13 

zmiennych) oraz zbiorze zmiennych otrzymanych w wyniku działania wybranego algorytmu 
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krokowego bądź genetycznego (zbiór zmiennych II – różna liczba zmiennych, w przypadku 

12 typów popiołów lotnych w klasie ziarnowej 0 – 40 µm, modelowanych w układzie 

dwunastostanowym były to 3 zmienne – RE, Imax, Iσ). Dla każdego zbioru zmiennych 

przetestowano po 1000 sieci o różnych strukturach (Sieci liniowe, PNN, RBF, MLP 

trójwarstwowe i czterowarstwowe). Spośród przetestowanych sieci Automatyczny Projektant 

Sieci dla zadanego zbioru zmiennych wybierał po pięć możliwie preferowanych  

i różnorodnych sieci. Dla większości przypadków rozważanych zagadnień klasyfikacji, 

najefektywniejsze okazały się sieci typu RBF. Dlatego też, w dalszej części obliczeń, 

dotyczącej tworzenia modeli klasyfikacyjnych dla popiołów konwencjonalnych, fluidalnych, 

popiołów z węgla kamiennego i popiołów z węgla brunatnego zaniechano testowania innych 

struktur sieci i ograniczono się jedynie do sieci RBF.  

W kolejnym etapie, spośród zestawu sieci dla zbioru zmiennych I oraz zestawu sieci 

dla zbioru zmiennych II, wybrano ten zestaw sieci, który zawierał sieci o lepszych 

parametrach. W omawianym przypadku był to zestaw sieci dla zbioru I. 

W następnym etapie sieci, wytypowane przez Automatycznego projektanta sieci dla 

wybranego w poprzednim punkcie zbioru zmiennych, poddano procesowi douczania. 

Douczanie sieci miało na celu zmniejszenie błędów ich działania oraz poprawę zdolności 

predykcyjnych. Uczenie każdego rodzaju sieci przebiegało w odmienny sposób. Najczęściej 

występujące sieci RBF douczano kilkuetapowo.  W pierwszej fazie wyznaczano centra  

i odchylenia (promienie) neuronów radialnych, następnie optymalizowano warstwę 

wyjściową sieci.  Centra określano za pomocą metody powtórnego próbkowania tak,  

aby odzwierciedlały występowanie naturalnych skupień w rozważanych danych wejściowych.  

Alternatywnie wykorzystywano także algorytm k-średnich, który w procesie iteracyjnym 

ustala optymalny zbiór punktów stanowiących centra skupień występujących w danych 

uczących. W dalszej kolejności określano odchylenie neuronów radialnych. Wartość 

odchylenia rozumiana jako współczynnik wygładzania wyznacza kształt funkcji aktywacji 

danego neuronu. Sieć ze zbyt małą wartością współczynnika odchylenia ma tendencje  

do niedoszacowania wyników, natomiast sieć zbudowana z neuronów mających zbyt dużą 

wartość odchylenia wykazuje tendencję do przeszacowania. W celu określenia odchylenia 

wykorzystywano niezależnie trzy metody: metodę równomiernego przydziału odchyleń, 

metodę k-najbliższych sąsiadów oraz metodę samodzielnego definiowania wartości 

odchylenia na poziomie 1,  2,  3. Po określeniu centrów i odchyleń dla warstwy ukrytej 

wykonywano optymalizację warstwy wyjściowej, z zastosowaniem standardowego algorytmu 

optymalizacji liniowej opartego na technice pseudoinwersji (SVD). Ponieważ pozostałe 
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struktury sieci znacznie rzadziej okazywały się efektywne ich douczanie ograniczono jedynie 

do standardowych procedur. Sieci liniowe douczano za pomocą algorytmu pseudoinwersji 

(SVD). Sieci PNN douczano poprzez zmianę współczynnika wygładzania tej sieci  

w przedziale 0,5 – 3. Współczynnik wygładzania określa odchylenia gaussowskich funkcji 

jądrowych. Jego duża wartość niweluje szum w danych uczących, ale może spowodować nie 

uwzględnienie rzeczywistych szczegółów w kształtowaniu się powierzchni błędu. Mała 

wartość ma komplementarne zalety i wady. Sieci MLP douczano w dwóch etapach.  

W pierwszej fazie przeprowadzono uczenie metodą wstecznej propagacji, z umiarkowaną 

szybkością uczenia (mała liczba epok) uzyskując "zgrubną" zbieżność. W drugiej fazie 

douczanie wykonywano metodą gradientów sprzężonych z znacznie większą ilością epok. 

Dobór odpowiedniego algorytmu douczającego, wartości progowych, a także czasu douczania 

były zmienne dla każdej z sieci i wynikały w dużej mierze z doświadczania badacza.  

Dla każdej struktury sieci douczanie prowadzono, aż do osiągnięcia optymalnych parametrów 

sieci.  

Następnym etapem analizy było wytypowanie najefektywniejszej sieci z zestawu 

douczonych sieci optymalnych. W tym celu przeanalizowano takie parametry wybranych 

sieci, jak: jakość uczenia, jakość walidacji, jakość testowania, błąd uczenia, błąd walidacji, 

błąd testowania, odsetek poprawnych klasyfikacji poszczególnych typów popiołów lotnych 

oraz macierz pomyłek. Następnie trzy preferowane sieci spośród pięciu douczonych sieci 

zostały użyte do stworzenia zespołu sieci. Celem łączenia sieci w zespoły było 

przeciwdziałanie zjawisku przeuczenia sieci. Przeuczenie przejawia się zdolnością sieci  

do dokładnego nauczenia się określonych danych, natomiast słabym przyswajaniem nowych 

danych.  Przeuczona sieć nie potrafi więc uogólniać wiedzy zawartej w danych uczących.  

Tworzenie zespołu sieci polegało na uśrednianiu wyjść sieci składowych. Wszystkie 

składowe sieci obliczały wynik dla nowych przypadków, wartość średnia z wyjść wszystkich 

sieci stanowiła wynik końcowy. Uśrednianie zmniejsza wariancję związaną ze zmiennością 

danych, a przy tym nie zwiększa odchyłki od właściwej predykcji. Można więc tworzyć nieco 

bardziej złożone modele. Z powyższych informacji wydawać by się mogło, że zespół sieci ma 

większą zdolność do generalizacji wiedzy niż preferowana, pojedyncza sieć należąca  

do zespołu. Sytuacja jednak zależeć będzie od tego o ile gorsze są pozostałe sieci.  

Opisana powyżej procedura uczenia stosowana była dla wszystkich przypadków 

zagadnień klasyfikacji.  W podrozdziałach 8.3 –8.6 zaprezentowano wyniki modelowania 

sieci neuronowych oraz dokonano oceny efektywności działania preferowanych sieci  

i zespołów sieci. W postaci tabeli i rysunków przedstawiono m.in. statystyki klasyfikacyjne 

najefektywniejszych sieci oraz zespołów sieci, macierze pomyłek preferowanych sieci  
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i zespołów sieci oraz analizę wrażliwości zmiennych wejściowych preferowanych sieci  

i zespołów sieci. Dodatkowo w załączniku III przedstawiono statystyki zbiorów zmiennych 

wejściowych wykorzystywanych przez poszczególne modele sieci, a w załączniku IV 

przedstawiono ogólną postać modeli, charakterystykę zaprojektowanych sieci oraz schematy 

najefektywniejszych sieci. 

8.3. Omówienie modeli klasyfikujących dla wszystkich 

typów popiołów w układzie 12 stanowym, 7 stanowym, 6 

stanowym i 4 stanowym 

W bieżącym podrozdziale omówiono szczegółowe wyniki modelowania dla: 

dwunastostanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 12 typów popiołów lotnych, 

siedmiostanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 7 typów popiołów lotnych, 

sześciostanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 6 typów popiołów lotnych, 

oraz czterostanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 4 typów popiołów lotnych. 

Schemat opracowania zagadnień klasyfikacyjnych i podziału konwencjonalnych popiołów na 

typy przedstawiono na rysunku 8-3. Dla wszystkich czterech zagadnień rozpatrywano 

przypadki w następujących klasach ziarnowych: 0÷40, 40÷125, >125 µm. 

Dwunastostanowe zagadnienie klasyfikacji obejmowało klasyfikację wszystkich 

rodzajów popiołów lotnych, a więc zaklasyfikowanie analizowanych ziaren do jednego  

z dwunastu wymienionych typów popiołów: PK, PKM, PKS, PKSM, PB, PBM1, PBM2, 

PBS, FK, FKM, FB, FBM. Zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 8.2 do budowy 

modeli sieci neuronowych wykorzystano dwa zbiory zmiennych: zbiór I (13 zmiennych 

wejściowych) i zbiór II (13 zmiennych wejściowych). Dokładny opis wszystkich zmiennych 

wejściowych przedstawiono w podrozdziale 7.2, a ich charakterystykę statystyczną podano  

w tabeli III-1 w załączniku III. Sieci utworzone dla zbioru I charakteryzowały się znacznie 

mniejszymi błędami i lepszą jakością, dlatego też do realizacji dalszych etapów badań 

wykorzystano modele sieci dla zbioru I. Ogólna postać tych modeli wyrażona jest następującą 

zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s@, s@É, s@2, s@2É, s�, s�É1, s�É2, s�2, d@, d@É, d�, d�É1 	 P-¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ, qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1   
Duża liczba zmiennych wejściowych biorących udział w tworzeniu modeli klasyfikacyjnych 

spowodowała bardzo złożoną strukturę poszukiwanych modeli. W wyniku opisanej  

w podrozdziale 8.2 procedury poszukiwania preferowanych sieci oraz ich douczania  
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i tworzenia zespołów sieci, dla każdej klasy ziarnowej omawianego przypadku otrzymano po 

pięć efektywnych modeli sieci oraz po jednym zespole sieci składającym się z trzech 

preferowanych z sieci. Charakterystykę tych sieci i zespołów sieci przedstawia tabela IV-1  

w załączniku IV. Poniżej szczegółowo omówiono wyniki modelowania dla poszczególnych 

klas ziarnowych. 

Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najefektywniejszą siecią okazała się sieć nr 5 

wykorzystująca 8 zmiennych wejściowych oraz 431 neuronów radialnych w warstwie ukrytej.  

Sieć ta, na tle pozostałych sieci, charakteryzowała się najwyższą jakością działania wyrażoną 

stopniem poprawnych klasyfikacji (jakość walidacji równa 0,460) oraz najniższymi 

wartościami błędów podczas uruchamiania sieci (błąd walidacji wynosił 0,242).  Graficzne 

odwzorowanie struktury sieci nr 5 przedstawia rysunek IV-1a w załączniku IV. Nieco niższą 

jakością i wyższymi błędami charakteryzował się zespół sieci Z1.  

Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm najefektywniejszą siecią okazała się sieć nr 10 

wykorzystująca 6 zmiennych wejściowych oraz 435 neuronów radialnych w warstwie ukrytej.  

Sieć ta posiadała jedną z najwyższych jakości działania (jakość walidacji równa 0,457),  

a jednocześnie najniższe wartości błędów podczas uruchamiania sieci (błąd walidacji wynosił 

0,226).  Graficzne przedstawienie struktury sieci nr 10 pokazuje rysunek IV-1b w załączniku 

IV. Zespół sieci Z2 cechował się nieznacznie gorszymi parametrami.  

Dla klasy ziarnowej >125 µm najefektywniejszą siecią okazała się sieć nr 15 

wykorzystująca 13 zmiennych wejściowych oraz 280 neuronów radialnych w warstwie 

ukrytej.  Sieć ta charakteryzowała się najwyższą jakością działania (jakość walidacji równa 

0,469) i najniższymi błędami sieci (błąd walidacji wynosił 0,241).  Graficzne odwzorowanie 

struktury sieci nr 15 przedstawia rysunek IV-1c w załączniku IV. Nieco niższą jakością  

i wyższymi błędami charakteryzował się zespół sieci Z3. 

Na rysunku 8-4 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8-3a) i zespoły sieci (rysunek 8-3b). 

Jego interpretacja pozwala na określenie efektywności klasyfikacji poszczególnych typów 

popiołów przez preferowane sieci i zespoły sieci.  

Sieć nr 5 (klasa ziarnowa 0÷40 µm) najlepiej rozpoznawała ziarna popiołów lotnych 

należące do typów: PBM1 (85,79%) i PB (81,70%). Ziarna należące do typów: FKM, PKM, 

PK, PBM2, PBS, FB, FBM były poprawnie rozpoznawane tylko w 25 – 50%. Największe 

problemy sieć miała z klasyfikacją ziaren należących do typów: PKS, PKSM oraz FK. 

Analiza macierzy pomyłek dla sieci nr 5 (tabela 8-3) potwierdza te wyniki, przy czym 

dodatkowo pokazuje, iż ziarna należące do typów PKS i PKSM były najczęściej mylnie 

przypisywane do typów PKM, PK i FBM; a ziarna należące do typu FK były błędnie 
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identyfikowane jako należące do typów PKM, PBM2 i FKM. Zespół sieci nr Z1 wykazywał 

podobny poziom poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych w związku z czym nie 

zostanie szczegółowo omówiony.  

Sieć nr 10 (klasa ziarnowa 40÷125 µm) najpoprawniej klasyfikowała ziarna popiołów 

lotnych należące do typów: PBM2 (96,09%), PKM (72,90%), FKM (70,32%) i PKSM 

(62,80%). Ziarna należące do typów: PK, PKS, PB, PBS oraz FK były poprawnie 

rozpoznawane tylko w około 20 – 40%. Największe problemy sieć miała z ziarnami 

należącymi do typów: FB oraz FBM. Wyniki te potwierdza analiza macierzy pomyłek dla tej 

sieci (tabela 8-4). Dodatkowo pokazuje ona, że ziarna należące do typu FB były najczęściej 

mylnie przypisywane do typów PKM, PKSM, FK i FKM; a ziarna należące do typu FBM 

były prawie w całości błędnie przypisywane do typu PBM2. Zespół sieci nr Z2 wykazywał 

nieco lepszy poziom poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych, jedynie dla typów PK 

i FB odsetek poprawnych klasyfikacji był nieco niższy.  

Sieć nr 15 (klasa ziarnowa >125 µm) najlepiej klasyfikowała ziarna popiołów lotnych 

należące do typów: FK (84,07%) oraz PBM2 (73,46%). Ziarna należące do typów: PK, PKM, 

PKSM, PB, PBS, FKM i FBM były poprawnie klasyfikowane w około 30 – 50%. Największe 

problemy sieć miała z ziarnami należącymi do typów: PKS, FB oraz PBM1. Analiza macierzy 

pomyłek dla sieci nr 15 (tabela 8-5) potwierdza te wyniki. Dodatkowo można zauważyć,  

że ziarna należące do typu PKS były nieprawidłowo przypisywane do typów PK, FK i PB;  

a ziarna należące do typu FB były przede wszystkim mylnie przypisywane do typów PBM2, 

FK i FKM. Zespół sieci nr Z3 wykazywał nieco niższy poziom poprawnych klasyfikacji 

ziaren popiołów lotnych, jedynie dla typów PK, PKM, PB i FK odsetek poprawnych 

klasyfikacji był nieco lepszy.  
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Rysunek 8-3. Schemat opracowania zagadnień klasyfikacyjnych i podziału popiołów lotnych na typy. 
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Rysunek 8-4. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych realizowanych przez
układzie 12 stanowym. 
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Tabela 8-3. Macierz pomyłek preferowanych sieci neuronowych dla wszystkich typów popiołów lotnych w układzie 12 stanowym (klasa 0÷40). 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek PK PKM PKS PKSM PB PBM1 PBM2 PBS FK FKM  FB FBM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

12
 t

yp
ów

 

0÷40 5 

PK (5) 893 484 163 192 59 5 22 101 62 122 1 29 
PKM (5) 507 1331 309 160 73 6 161 165 178 136 61 420 
PKS (5) 27 58 100 6 3 0 35 11 31 18 5 63 

PKSM (5) 11 12 3 25 1 0 1 8 4 6 0 2 
PB (5) 230 279 77 74 2180 236 46 178 81 72 28 57 

PBM1 (5) 6 13 5 3 92 1152 2 0 9 8 1 3 
PBM2 (5) 14 141 95 14 23 4 450 38 128 65 68 177 
PBS (5) 41 79 27 21 41 2 74 451 50 108 16 33 
FK (5) 7 18 13 2 10 1 18 11 72 40 2 6 

FKM (5) 79 130 87 31 36 2 97 84 141 637 15 72 
FB (5) 7 31 7 0 8 0 29 2 12 5 99 31 

FBM (5) 893 484 163 192 59 5 22 101 62 122 1 29 
SUMA 2715 3060 1049 720 2585 1413 957 1150 830 1339 297 922 

Tabela 8-4. Macierz pomyłek preferowanych sieci neuronowych dla wszystkich typów popiołów lotnych w układzie 12 stanowym (klasa 40÷125). 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek PK PKM PKS PKSM PB PBM1 PBM2 PBS FK FKM FB FBM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

12
 t

yp
ów

 

40÷125 10 

PK (10) 465 58 109 152 3 3 13 19 80 100 52 63 
PKM (10) 161 1732 86 141 63 76 10 138 249 18 149 67 
PKS (10) 116 62 433 110 12 3 9 19 82 128 35 24 

PKSM (10) 368 195 158 1276 7 13 7 49 261 174 143 62 
PB (10) 5 16 1 0 51 15 0 4 3 0 10 0 

PBM1 (10) 5 31 3 3 50 176 0 17 25 0 39 1 
PBM2 (10) 5 24 0 6 0 3 1450 22 21 18 22 1021 
PBS (10) 18 33 3 3 6 13 0 98 20 8 14 3 
FK (10) 144 181 104 144 19 23 7 95 852 210 259 58 

FKM (10) 166 24 380 172 2 2 6 29 410 1661 297 42 
FB (10) 38 20 12 25 5 7 7 28 57 45 107 35 

FBM (10) 465 58 109 152 3 3 13 19 80 100 52 63 
SUMA 1956 2434 1398 2184 221 337 1522 537 2140 2462 1179 1439 
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Tabela 8-5. Macierz pomyłek preferowanych sieci neuronowych dla wszystkich typów popiołów lotnych w układzie 12 stanowym (klasa >125). 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek PK PKM PKS PKSM PB PBM1 PBM2 PBS FK FKM  FB FBM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

12
 t

yp
ów

 

>125 15 

PK (15) 470 77 87 48 39 65 18 58 16 54 56 12 
PKM (15) 132 744 12 55 31 63 31 51 77 39 73 38 
PKS (15) 3 0 21 1 5 0 0 0 4 2 4 1 

PKSM (15) 27 35 9 273 21 24 6 5 36 34 15 83 
PB (15) 33 9 35 20 135 16 0 5 21 20 14 2 

PBM1 (15) 26 26 8 6 15 74 9 24 2 14 18 4 
PBM2 (15) 32 71 14 37 4 50 703 53 76 104 135 18 
PBS (15) 16 16 7 3 4 31 11 126 1 11 6 0 
FK (15) 136 335 49 170 65 86 131 83 2734 755 284 635 

FKM (15) 41 98 11 38 16 38 34 32 167 431 90 80 
FB (15) 17 20 3 11 21 16 6 11 13 10 75 13 

FBM (15) 11 34 9 66 0 9 8 1 105 67 11 491 
SUMA 944 1465 265 728 356 472 957 449 3252 1541 781 1377 
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Tabela 8-6 zawiera natomiast informacje dotyczące przydatności klasyfikacyjnej 

poszczególnych zmiennych wejściowych do modelowania preferowanych sieci w układzie 

dwunastostanowym (ukazuje kolejność wprowadzania zmiennych wejściowych do modeli 

sieci). Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najistotniejszymi zmiennymi były zmienne RC1, R2 oraz 

R1. Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne Imax, RCr oraz Iśr, natomiast dla klasy 

ziarnowej >125 µm zmienne Imax, Iśr oraz Iσ. 

Tabela 8-6. Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci neuronowych dla wszystkich typów 
popiołów lotnych w układzie 12 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa  
[µµµµm] 

Nr sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

12 typów 
0÷40 5 3 2 8 1 4 

 
6 7 12 11 9 10 5 

40÷125 10 
   

5 
  2  1 3 4 

  
>125 15 11 10 9 5 8 13 6 12 1 2 4 3 7 

 
Przeprowadzone analizy w układzie dwunastostanowym wykazały, że preferowane 

modele sieci oraz zespoły sieci poprawnie klasyfikowały około 40 – 50% ziaren popiołów 

lotnych. Wysoką poprawność klasyfikacji ziaren popiołów lotnych osiągnięto jedynie dla 

nielicznych typów popiołów (typy PBM1 i PB dla klasy 0÷40 µm; typy PBM2, PKM, FKM 

dla klasy 40÷125 µm; typy FK i PBM2 dla klasy >125 µm). Spośród wszystkich sieci 

najefektywniejszą okazała się sieć nr 10, w związku z czym można stwierdzić, że klasyfikacja 

najpoprawniej przebiega w klasie ziarnowej 40÷125 µm. Mała poprawność klasyfikacji 

popiołów lotnych w układzie dwunastostanowym spowodowana była przede wszystkim dużą 

ilością analizowanych typów oraz małymi różnicami we właściwościach (szczególnie 

geometrycznych) ziaren analizowanych popiołów lotnych. W związku z zaistniałą sytuacją 

postanowiono przeprowadzić dodatkowe analizy dla bardziej uogólnionych typów popiołów 

lotnych (opis podziału popiołów lotnych na typy można znaleźć w podrozdziale 8-1). 

W następnej kolejności, zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 8.2, 

zaprojektowano modele sieci neuronowych dla siedmiostanowego zagadnienia klasyfikacji, 

które obejmowało klasyfikację siedmiu wstępnie uogólnionych typów popiołów lotnych: PKa, 

PKSa, PBa, PBMa, PBSa, FKa, FBa. Uogólnienie to obejmowało pominięcie wpływu 

współspalania biomasy na podział popiołów lotnych na typy, w przypadku gdy biomasa 

stanowiła mniej niż 20% masy paliwa podstawowego (połączono typy PK i PKM w PKa, PKS 

i PKSM w PKSa, PB i PBM1 w PBMa, FK i FKM w FKa oraz PB i PBM w PBa; PBM2 

przeszło w PBMa, a PBS w PBSa). W przeprowadzonych analizach wykorzystano modele 

sieci oparte o zbiór zmiennych I składający się z 13 zmiennych wejściowych (sieci dla zbioru 

zmiennych II charakteryzowały się gorszymi parametrami). Dokładny opis wszystkich 
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zmiennych wejściowych przedstawiono w podrozdziale 7.2, a ich charakterystykę 

statystyczną podano w tabeli III-1 w załączniku III. Ogólną postać modeli dla zbioru I wyraża 

następująca zależność funkcyjna:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s@Ã, s@2Ã, s�Ã, s�ÉÃ, s�2Ã, d@Ã, d�Ã1 	P-¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
Dla każdej klasy ziarnowej omawianego przypadku otrzymano po pięć modeli sieci 

oraz po jednym zespole sieci składającym się z trzech preferowanych sieci. Charakterystykę 

tych sieci i zespołów sieci przedstawia tabela IV-2 w załączniku IV. Poniżej szczegółowo 

omówiono wyniki modelowania dla poszczególnych klas ziarnowych. 

Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najefektywniejszą siecią okazała się sieć nr 20 

wykorzystująca 9 zmiennych wejściowych oraz 528 neuronów radialnych w warstwie ukrytej.  

Sieć ta charakteryzowała się najwyższą jakością (jakość walidacji wynosiła 0,573) oraz 

najniższą wartością błędu podczas uruchamiania sieci (błąd walidacji wynosił 0,289).  

Graficzne przedstawienie struktury sieci nr 20 pokazano na rysunku IV-2a w załączniku IV. 

Nieco niższą jakością i wyższymi błędami charakteryzował zespół sieci Z4.  

Ziarna należące do klasy ziarnowej 40÷125 µm najpoprawniej klasyfikowała sieć  

nr 25 wykorzystująca 6 zmiennych wejściowych oraz 563 neuronów radialnych w warstwie 

ukrytej.  Sieć ta charakteryzowała się najwyższą jakością działania (jakość walidacji wynosiła 

0,578) oraz najniższymi wartościami błędów (błąd walidacji wynosił 0,268).  Graficzne 

przedstawienie struktury tej sieci ilustruje rysunek IV-2b w załączniku IV. Nieznacznie 

gorszymi parametrami charakteryzował zespół sieci Z5.  

Dla klasy ziarnowej >125 µm najefektywniejszą siecią okazała się sieć nr 30 

wykorzystująca 7 zmiennych wejściowych oraz 440 neuronów radialnych w warstwie ukrytej.  

Sieć ta cechowała się najwyższą jakością działania (jakość walidacji wynosiła 0,626) oraz 

najniższymi wartościami błędów (błąd walidacji wynosił 0,277).  Graficzne przedstawienie 

struktury sieci nr 30 pokazano na rysunku IV-2c w załączniku IV. Nieco niższą jakością  

i wyższymi błędami charakteryzował zespół sieci Z6. 

Rysunek 8-5 przedstawia odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych 

realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8-5a) i zespoły sieci (rysunek 8-5b). 

Dostarcza on również informacji na temat efektywności klasyfikacji poszczególnych typów 

popiołów przez preferowane sieci i zespoły sieci.  
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b)

Rysunek 8-5. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych realizowanych przez: 
a) preferowane sieci w układzie 7 stanowym, 
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Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych realizowanych przez: 
preferowane sieci w układzie 7 stanowym, b) zespoły sieci w układzie 7 stanowym.

(klasa ziarnowa 0÷40 µm) najefektywniej klasyfikowała 

ce do typów: PBa (93,57%) i PKa (74,54%). Ziarna należą

były poprawnie rozpoznawane tylko w 35 – 50%. Najwi

miała z ziarnami należącymi do typu PKSa. Analiza macierzy pomyłek dla sieci nr 

) dodatkowo pokazuje, iż ziarna należące do typu PKSa były
a. Zespół sieci nr Z4 cechował się bardzo podobny

poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych. 

74,54

37,68
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41,65

63,18
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54,35

88,47

74,70

26,69

20 40 60
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Sieć nr 25 (Klasa ziarnowa 40-125)
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Zespół sieci nr Z6 (Klasa ziarnowa >125)
Zespół sieci nr Z5 (Klasa ziarnowa 40-125)
Zespół sieci nr Z4 (Klasa ziarnowa 0-40)

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

   

 

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych realizowanych przez:  
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Sieć nr 25 (klasa ziarnowa 40÷125 µm) najlepiej rozpoznawała ziarna popiołów 

lotnych należące do typów: PBMa (88,47%) i FKa (74,70%). Ziarna typów: PKa, PKSa oraz 

PBa były poprawnie rozpoznawane w około 50 – 65%. Sieć najgorzej klasyfikowała ziarna 

należące do typów: PBSa oraz FBa. Analiza macierzy pomyłek dla sieci nr 25 (tabela 8-7) 

potwierdza te wyniki, przy czym dodatkowo pokazuje, iż ziarna należące do typu PBSa były 

najczęściej mylnie przypisywane do typów PKa i FKa; a ziarna należące do typu FBa były 

niepoprawnie klasyfikowane do typów FKa i PBMa. Zespół sieci nr Z5 wykazywał bardzo 

podobny poziom poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych. 

Sieć nr 30 (klasa ziarnowa >125 µm) najpoprawniej segregowała ziarna należące  

do typów: FKa (88,32%), PBMa (75,44%) oraz PKa (62,93%), natomiast ziarna należące  

do typów: PKSa, PBa, PBSa oraz FBa były poprawnie rozpoznawane tylko w około 25 – 35%. 

Wyniki te potwierdza analiza macierzy pomyłek dla sieci nr 30 (tabela 8-7). Dodatkowo 

należy zauważyć, że: ziarna należące do typu PKSa były błędnie kwalifikowane do typów 

PKa, FKa i FBa; ziarna należące do typów PBa i PBSa były najczęściej niepoprawnie zaliczane 

do typów PKa i FKa; a ziarna należące do typu FBa były najczęściej mylnie przypisywane  

do typu FKa. Zespół sieci nr Z6 wykazywał nieco lepszy poziom poprawnych klasyfikacji 

ziaren popiołów lotnych. Jedynie dla typu FBa odsetek poprawnych klasyfikacji był nieco 

niższy.  
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Tabela 8-7. Macierz pomyłek preferowanych sieci neuronowych dla wszystkich typów popiołów 
lotnych w układzie 7 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa  
[µµµµm] 

Nr 
sieci Macierz pomyłek PKa PKSa PBa PBMa PBSa FK a FBa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 
ty

pó
w

 

0÷40 20 

PKa (20) 3393 916 148 201 317 480 451 
PKSa (20) 77 91 5 29 18 37 26 
PBa (20) 372 110 3697 41 122 138 76 

PBMa (20) 123 82 22 399 42 131 183 
PBSa (20) 79 39 22 43 404 119 33 
FKa (20) 253 147 39 154 136 1025 132 
FBa (20) 255 118 18 192 27 149 643 
SUMA 4552 1503 3951 1059 1066 2079 1544 

40÷125 25 

PKa (25) 2443 367 159 7 169 392 210 
PKSa (25) 751 2023 32 9 62 608 180 
PBa (25) 46 10 300 0 25 21 41 

PBMa (25) 13 2 1 1335 8 10 524 
PBSa (25) 32 4 13 0 75 14 19 
FKa (25) 508 872 40 10 146 3303 633 
FBa (25) 74 43 7 148 33 74 585 
SUMA 3867 3321 552 1509 518 4422 2192 

>125 30 

PKa (30) 1516 122 161 31 137 155 179 
PKSa (30) 51 361 52 6 9 35 73 
PBa (30) 95 60 274 18 19 29 41 

PBMa (30) 78 47 49 722 31 89 102 
PBSa (30) 15 13 32 16 121 15 7 
FKa (30) 584 282 203 128 123 4233 970 
FBa (30) 70 108 57 36 9 237 786 
SUMA 2409 993 828 957 449 4793 2158 

 
Tabela 8-8 pokazuje przydatności klasyfikacyjną poszczególnych zmiennych 

wejściowych do modelowania preferowanych sieci w układzie siedmiostanowym. Modele 

klasyfikacyjne, utworzone oddzielnie dla każdej klasy ziarnowej, oparte były na innych 

zmiennych: dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najważniejsze były zmienne RCr, RE oraz Iskoś., dla 

klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne RCr, R2 oraz R1, natomiast dla klasy ziarnowej 

>125 µm zmienne Imin, Iśr oraz Iσ. 

Tabela 8-8. Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci neuronowych dla wszystkich typów 
popiołów lotnych w układzie 7 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa  
[µµµµm] 

Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7 typów 
0÷40 20 

    2  1     
4 3 

40÷125 25 3 2     1 5 
    

4 
>125 30 

  
7 6 

  
5 

  2 1 3 4 
 

Analizy układu siedmiostanowego wykazały, że preferowane modele sieci oraz 

zespoły sieci poprawnie klasyfikowały około 60% ziaren popiołów lotnych. Poprawność 

klasyfikacji ziaren popiołów lotnych osiągała bardzo dobre wyniki jedynie dla: typów PBa  
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i PKa w klasie ziarnowej 0÷40 µm, typów PBMa i FKa w klasie ziarnowej 40÷125 µm oraz 

typów FKa i PBMa w klasie ziarnowej >125 µm. Spośród wszystkich sieci najefektywniejszą 

okazała się sieć nr 30, w związku z czym można stwierdzić, że klasyfikacja najpoprawniej 

przebiegała w klasie ziarnowej >125 µm. Pomimo, iż poprawność klasyfikacji ziaren 

popiołów w układzie siedmiostanowym poprawiła się o około 10 – 20% dla każdej klasy 

ziarnowej w porównaniu do klasyfikacji w układzie dwunastostanowym, jej jakość nadal nie 

była zadowalająca. Postanowiono więc przeprowadzić dodatkowe analizy dla uogólnionego 

zbioru 6 i 4 typów popiołów lotnych. 

Do budowy modeli sieci neuronowych dla sześciostanowego zagadnienia klasyfikacji 

przeprowadzono kolejne uogólnienie typów popiołów lotnych. Polegało ono na całkowitym 

pominięciu wpływu współspalania biomasy, na podział popiołów lotnych na typy (połączono 

typy PBa i PBMa w typ PBb pozostawiając pozostałe typy popiołów lotnych bez zmian). Sieci 

neuronowe w tym zagadnieniu przyporządkowywały ziarna popiołów lotnych do 

następujących typów: PKb, PKSb, PBb, PBSb, FKb, FBb. Badania przeprowadzono zgodnie  

z procedurą opisaną w podrozdziale 8.2. Wykorzystano w nich sieci neuronowe utworzone 

dla zbioru zmiennych I (sieci zaprojektowane z wykorzystaniem zbioru II cechowały się 

gorszymi parametrami jakościowymi). Zespół użytych zmiennych scharakteryzowano  

w tabeli III-1 w załączniku III (więcej informacji na temat tych parametrów można znaleźć  

w podrozdziale 7.2). Ogólną postać modeli sieci wyraża następująca zależność funkcyjna:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s@Þ , s@2Þ , s�Þ , s�2Þ , d@Þ , d�Þ1 	P-¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
W wyniku opisanej w podrozdziale 8.2 procedury, dla każdej klasy ziarnowej 

omawianego przypadku otrzymano po trzy modele sieci RBF o złożonej strukturze oraz po 

jednym zespole sieci RBF składającym się z trzech preferowanych sieci RBF. 

Charakterystykę sieci i zespołów sieci przedstawia tabela IV-3 w załączniku IV. Poniżej 

szczegółowo omówiono wyniki modelowania dla poszczególnych klas ziarnowych.  

Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najefektywniejszą siecią okazała się sieć nr 33  

(13 zmiennych wejściowych, 321 neuronów radialnych w warstwie ukrytej).  Była to sieć  

o najwyższej jakości (jakość walidacji 0,571) oraz najniższych błędach (błąd walidacji 0,311).  

Graficzna interpretacja jej struktury została przedstawiona na rysunku IV-3a w załączniku IV. 

Nieco niższą jakością i wyższymi błędami, niż sieć nr 33, charakteryzował zespół sieci Z7.  

Za najefektywniejszą sieć dla klasy ziarnowej 40÷125 µm przyjęto sieć nr 36  

(6 zmiennych wejściowych, 513 neuronów radialnych w warstwie ukrytej), charakteryzującą 

się najwyższą jakością (jakość walidacji równa 0,588) oraz najniższymi wartościami błędów 
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(błąd walidacji wynosił 0,306).  

w załączniku IV. Zespół sieci Z

błędami.  
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na rysunku IV-3c w załączniku IV. 
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Rysunek 8-6. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych realizowanych przez: 
a) preferowane sieci w układzie 6 stanowym, b) zespoły sieci w układ

 

1,80

16,22

34,40

59,28

33,74

60,28

29,62

87,75

32,53

0

PKb

PKSb

PBb

PBSb

FKb

FBb

T
yp

y 
po

pi
oł

ów

1,40

14,48

59,86

31,22

60,56

27,84

89,51

32,21

0

PKb

PKSb

PBb

PBSb

FKb

FBb

T
yp

y 
po

pi
oł

ów

Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu

196 

d walidacji wynosił 0,306).  Strukturę sieci nr 36 zaprezentowano

espół sieci Z8 charakteryzował się niewiele niższą

okazała się najefektywniejszą siecią w klasie ziarnowej 

ściowych, 292 neuronów radialnych w warstwie ukrytej

cechowała ją wysoka jakość działania (jakość walidacji 

(błąd walidacji wynosił 0,300).  Strukturę sieci 

ączniku IV. Nieznacznie gorsze parametry cechowały

6 dostarcza informacji na temat efektywności klasyfikacji poszczególnych 

preferowane sieci (rysunek 8-6a) i zespoły sieci

odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych przez te sieci.

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych realizowanych przez: 
e sieci w układzie 6 stanowym, b) zespoły sieci w układzie 6 stanowym.
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Zespół sieci nr Z8 (Klasa ziarnowa 40-125)
Zespół sieci nr Z7 (Klasa ziarnowa 0-40)

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

zaprezentowano na rysunku IV-3b  

ższą jakością i wyższymi 

w klasie ziarnowej >125 µm  

h w warstwie ukrytej).  Na tle 

ść walidacji wynosiła 0,629) 

sieci nr 39 pokazano  

sze parametry cechowały zespół sieci Z9.  

ści klasyfikacji poszczególnych 

i zespoły sieci (rysunek 8-6b) 

łów lotnych przez te sieci. 

   

 

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych realizowanych przez:  
zie 6 stanowym. 

82,72

80 100

83,27

80 100
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Sieć nr 33 (klasa ziarnowa 0÷40 µm) najlepiej rozpoznawała ziarna popiołów lotnych 

należące do typów: PBb (82,72%) i PKb (74,33%). Ziarna należące do typów: PBSb, FKb oraz 

FBb były poprawnie rozpoznawane tylko w 30 – 45%. Największe problemy sieć miała  

z ziarnami należącymi do typu PKSb. Analiza macierzy pomyłek dla tej sieci (tabela 8-9) 

wykazała dodatkowo, że ziarna należące do typu PKSb był najczęściej błędnie przypisywane 

do typu PKb. Zespół sieci nr Z7 wykazywał nieco lepszy poziom poprawnych klasyfikacji 

ziaren popiołów lotnych, jedynie dla typów PKSb i PBSb odsetek poprawnych klasyfikacji był 

nieco niższy.  

W klasie ziarnowej 40÷125 µm sieć nr 36 najlepiej rozpoznawała ziarna popiołów 

lotnych należące do typów: PBb (76,13%) i FKb (73,71%), natomiast ziarna typów: PKb, 

PKSb były poprawnie rozpoznawane w około 60%. Sieć nr 36 miała największe problemy  

z ziarnami typów: PBSb oraz FBb, co potwierdza analiza macierzy pomyłek dla sieci nr 36 

(tabela 8-9). Ziarna należące do typu PBSb były najczęściej niepoprawnie przypisywane do 

typów PKb i FKb; a ziarna należące do typu FBb były mylnie zaliczane do typów FKb i PBb. 

Zespół sieci nr Z8 wykazywał bardzo podobny poziom poprawnych klasyfikacji. 

Sieć nr 39 (klasa ziarnowa >125 µm) poprawnie klasyfikowała ziarna popiołów 

lotnych należące do typu FKb (87,75%). Ziarna należące do typów: PKb i PBb były 

rozpoznawane w około 60%. Największe problemy sieć miała z ziarnami typów: PKSb, PBSb 

oraz FBb. Analiza macierzy pomyłek dla sieci nr 39 (tabela 8-9) potwierdza te wyniki, przy 

czym dodatkowo pokazuje, iż: ziarna należące do typu PKSb były najczęściej niepoprawnie 

klasyfikowane do typu FKb; ziarna należące do typu PBSb były często zaliczane do typów 

PKb i FKb; a ziarna należące do typu FBb były najczęściej błędnie przypisywane do typu FKb. 

Zespół sieci nr Z9 cechował się podobnym poziomem poprawnych. 
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Tabela 8-9. Macierz pomyłek preferowanych sieci neuronowych dla wszystkich typów popiołów 
lotnych w układzie 6 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Nr 
sieci Macierz pomyłek PKb PKSb PBb PBSb FK b FBb 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 
ty

pó
w

 

0÷40 33 

PKb (33) 3384 943 391 332 470 417 
PKSb (33) 22 27 10 7 7 11 
PBb (33) 562 232 4144 257 383 380 
PBSb (33) 57 23 54 320 124 30 
FKb (33) 292 159 226 117 964 161 
FBb (33) 236 118 185 33 131 545 

SUMA 
4553 1502 5010 1066 2079 

154
4 

40÷125 36 

PKb (36) 2398 437 140 166 408 215 
PKSb (36) 730 1957 42 41 604 163 
PBb (36) 88 15 1569 57 44 641 
PBSb (36) 30 6 10 84 13 15 
FKb (36) 529 865 42 129 3260 608 
FBb (36) 92 42 258 41 94 861 

SUMA 
3867 3322 2061 518 4423 

250
3 

>125 39 

PKb (39) 1428 106 198 122 151 169 
PKSb (39) 61 335 72 6 38 61 
PBb (39) 221 131 1076 61 166 211 
PBSb (39) 19 7 43 133 23 8 

FKb (39) 607 294 330 120 4206 
100
7 

FBb (39) 73 120 66 7 209 702 

SUMA 
2409 993 1785 449 4793 

215
8 

 
Analiza wyników zawartych w tabeli 8-10 wykazała, że najbardziej przydatnymi  

w klasyfikacji zmiennymi wejściowymi były zespoły zmiennych: Iσ, RCr i Imin dla klasy 

ziarnowej 0÷40 µm, Imax, RCr i Imin dla klasy ziarnowej 40÷125 µm oraz Imax, Iśr i Imin dla klasy 

ziarnowej >125 µm.  

Tabela 8-10. Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci neuronowych dla wszystkich 
typów popiołów lotnych w układzie 6 stanowym. 

Ilość  
typów 

Klasa ziarnowa  
[µµµµm] 

Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 
ty

pó
w 0÷40 33 11 10 13 5 6 12 2 9 3 7 4 1 8 

40÷125 36 
   

6 
  2  1 4 3 5 

 
>125 39 

   
7 

  
4 

 1 2 3 5 6 
 

W układzie sześciostanowym preferowane modele sieci oraz zespoły sieci poprawnie 

klasyfikowały około 60% ziaren popiołów lotnych. Klasyfikacja przebiegała z bardzo dużą 

poprawnością dla: typów PBb i PKb w klasie ziarnowej 0÷40 µm, typów PBb i FKb w klasie 

ziarnowej 40÷125 µm oraz typu FKb w klasie ziarnowej >125 µm. Spośród wszystkich sieci 
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najefektywniejszą okazała się sieć nr 39, co oznacza, że klasyfikacja najpoprawniej przebiega 

w klasie ziarnowej >125 µm. Uogólnienie typów popiołów lotnych, redukujące ich liczbę do 

sześciu, nie przyniosło oczekiwanego wzrostu poprawności klasyfikacji. Przeciwnie dla 

niektórych rodzajów popiołów (s@Þ , s@2Þ , d@Þ , d�Þ) jakość klasyfikacji uległa 

pogorszeniu. W związku z zaistniałą sytuacją postanowiono stworzyć modele dla najbardziej 

ogólnego czteroelementowego zbioru typów popiołów lotnych. 

W ostatnim etapie analizy wykonano modele sieci neuronowych dla czterostanowego 

zagadnienia klasyfikacji.  W tym celu ponownie uogólniono typy popiołów lotnych, tym 

razem pomijając także wpływ zawartości produktów odsiarczania spalin w popiołach na ich 

podział (połączono typy PKb i PKSb w typ PKc, PBb i PBSb w typ PBc, natomiast typ FKb 

przeszedł w typ FKc, a typ FBb w typ FBc). Sieci neuronowe, budowane i udoskonalane 

zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 8.2, w zagadnieniu czterostanowym 

przyporządkowywały ziarna popiołów lotnych do następujących typów: PKc, PBc, FKc, FBc. 

W badaniach wykorzystano sieci neuronowe oparte na zbiorze zmiennych I, gdyż sieci te 

charakteryzowały się lepszymi parametrami jakościowymi i mniejszymi błędami niż sieci 

oparte na zbiorze zmiennych II. Więcej informacji na temat tych parametrów można znaleźć 

w podrozdziale 7.2. Ogólna postać modeli dla tego zbioru zmiennych wyrażona jest 

następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s@ß , s�ß , d@ß , d�ß1 	P-¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
Dla każdej klasy ziarnowej omawianego przypadku otrzymano po pięć modeli sieci  

o złożonej strukturze oraz po jednym zespole sieci składającym się z trzech preferowanych  

z sieci. Charakterystykę sieci i zespołów sieci przedstawia tabela IV-4 w załączniku IV. 

Poniżej szczegółowo omówiono wyniki modelowania dla poszczególnych klas ziarnowych. 

Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm za najefektywniejszą uznano sieć nr 44 (10 zmiennych 

wejściowych, 415 neuronów radialnych w warstwie ukrytej).  Sieć ta wyróżniała się spośród 

pozostałych najwyższą jakością (jakość walidacji równa 0,644) oraz najniższymi wartościami 

błędów sieci (błąd walidacji wynosił 0,342).  Strukturę sieci nr 44 pokazano na rysunku IV-4a 

w załączniku IV. Zespół sieci Z10 cechował się nieco niższą jakością i wyższymi błędami. 

W klasie ziarnowej 40÷125 µm klasyfikację najpoprawniej realizowała sieć nr 49  

(6 zmiennych wejściowych, 485 neuronów radialnych w warstwie ukrytej). Sieć ta 

charakteryzowała się najwyższą jakością (jakość walidacji wynosiła 0,661) oraz najniższymi 

błędami (błąd walidacji wynosił 0,343).  Graficzne przedstawienie struktury tej sieci 



Badania wybranych wła

 

 

przedstawia rysunek IV

charakteryzował zespół sieci Z1

Dla klasy ziarnowej >125 µm 

wejściowych, 391 neuronów radialnych w warstwie ukrytej

z najwyższych jakości (jakość

(błąd walidacji wynosił 0,355).  

w załączniku IV. Zespół sieci Z1

niż sieć nr 54. 

Na rysunku 8-7 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez 

w układzie czterostanowym

poszczególnych typów popiołów przez 

a)

b)

Rysunek 8-7. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów
a) preferowane sieci w układz
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IV-4b w załączniku IV. Nieznacznie gorszymi parametrami 

charakteryzował zespół sieci Z11.  

Dla klasy ziarnowej >125 µm preferowaną siecią okazała się sieć

391 neuronów radialnych w warstwie ukrytej), charakteryz

ści (jakość walidacji równa 0,638) oraz najniższymi

d walidacji wynosił 0,355).  Strukturę sieci nr 54 pokazano na 

espół sieci Z12 charakteryzował się niższą jakością

przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8-7a) i zespoły sieci (rysunek 8

w układzie czterostanowym. Dostarcza on informacji na temat efektywno

poszczególnych typów popiołów przez preferowane sieci i zespoły sieci. 

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych
e sieci w układzie 4 stanowym, b) zespoły sieci w układzie 4 stanowym.

78,28

79,33

36,80

23,58

82,79

69,14

65,20

23,13

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Preferowane sieci - układ 4-stanowy
Sieć nr 54 Klasa ziarnowa >125)
Sieć nr 49 (Klasa ziarnowa 40-125)
Sieć nr 44 (Klasa ziarnowa 0-40)

79,11

80,28

37,04

23,06

83,85

68,48

62,81

20,57

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Zespoły sieci - układ 4-stanowy 
Zespół sieci nr Z12 (Klasa ziarnowa >125)
Zespół sieci nr Z11 (Klasa ziarnowa 40-125)
Zespół sieci nr Z10 (Klasa ziarnowa 0-40)

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

gorszymi parametrami 

ę sieć nr 54 (7 zmiennych 

charakteryzująca się jedną  

ymi wartościami błędów 

sieci nr 54 pokazano na rysunku IV-4c  

ą ścią i wyższymi błędami, 

przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

a) i zespoły sieci (rysunek 8-7b) 

efektywności klasyfikacji 

e sieci i zespoły sieci.  

   

 

lotnych realizowanych przez:  
ie 4 stanowym, b) zespoły sieci w układzie 4 stanowym. 

79,33

80 100

79,11

80,28

80 100
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Sieć nr 44 (klasa ziarnowa 0÷40 µm) najlepiej rozpoznawała ziarna popiołów lotnych 

należące do typów: PBc (79,33%) i PKc (78,28%). Ziarna należące do pozostałych typów były 

poprawnie rozpoznawane tylko w 20 – 35%. Analiza macierzy pomyłek dla sieci nr 44 (tabela 

8-11) pokazuje, że ziarna należące do typów FKc, FBc były błędnie przypisywane zarówno do 

typu PKc, jak i do typu PBc. Zespół sieci nr Z10 cechował się nieco lepszym poziomem 

poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych, jedynie dla typu FBc odsetek poprawnych 

klasyfikacji był nieco niższy.  

Sieć nr 49 (klasa ziarnowa 40÷125 µm) poprawnie klasyfikowała ziarna popiołów 

lotnych należące do typów: PKc (82,79%), PBc (69,14%) i FKc (65,20%), natomiast miała 

problemy z poprawnym oznaczaniem typu FBc. Macierz pomyłek dla tej sieci (tabela 8-11) 

pokazuje, że ziarna należące do typu FBc były błędnie zaliczane do typu PBc. Zespół sieci  

nr Z11 wykazywał nieco niższy poziom poprawnych klasyfikacji, jednak dla typów PKc i PBc 

odsetek poprawnych klasyfikacji był nieco wyższy. 

Sieć nr 54 (klasa ziarnowa >125 µm) nie miała problemów z rozpoznawaniem ziaren 

należących do typu FKc (86,75%). Ziarna należące do typów: PKc i PBc były poprawnie 

rozpoznawane w około 60%. Natomiast ziarna należące do typu FBc były w większości 

klasyfikowane niepoprawnie, co doskonale ilustruje macierz pomyłek dla sieci nr 54 (tabela 

8-11). Ziarna należące do typu FBc były najczęściej błędnie przypisywane do typu FKc. 

Zespół sieci nr Z12 cechował bardzo podobny poziom poprawnych klasyfikacji ziaren 

popiołów lotnych. 

Tabela 8-11. Macierz pomyłek preferowanych sieci neuronowych dla wszystkich typów popiołów 
lotnych w układzie 4 stanowym. 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek PKc PBc FKc FBc 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
ty

py
 

0÷40 44 

PKc (44) 4740 914 674 704 
PBc (44) 864 4820 555 386 
FKc (44) 267 202 765 90 
FBc (44) 184 140 85 364 
SUMA 6055 6076 2079 1544 

40÷125 49 

PKc (49) 5952 464 1396 560 
PBc (49) 162 1783 89 632 
FKc (49) 1019 133 2884 493 
FBc (49) 56 199 54 507 
SUMA 7189 2579 4423 2192 

>125 54 

PKc (54) 2132 453 257 316 
PBc (54) 348 1325 205 238 
FKc (54) 795 415 4158 1010 
FBc (54) 127 41 173 594 
SUMA 3402 2234 4793 2158 
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Tabela 8-12 zawiera informacje dotyczące przydatności klasyfikacyjnej 

poszczególnych zmiennych wejściowych do modelowania preferowanych sieci w układzie 

czterostanowym. Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najistotniejszymi zmiennymi były zmienne Iσ, 

Imin oraz Imax. Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne Imax, RCr oraz Iσ, natomiast dla 

klasy ziarnowej >125 µm zmienne Imax, Iśr oraz Imin. 

Tabela 8-12. Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci neuronowych dla wszystkich 
typów popiołów lotnych w układzie 4 stanowym. 

Ilość typów 
Klasa ziarnowa  

[µµµµm] 
Nr  

sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 
ty

py
 0÷40 44 

 
10 

 
5 8 

 
4 6 3 9 2 1 7 

40÷125 49 
   

6 
  2  1 4 5 3  

>125 54 
   

7 
  

4 
 1 2 3 5 6 

 
Przeprowadzone analizy w układzie czterostanowym wykazały, że preferowane 

modele sieci oraz zespoły sieci poprawnie klasyfikowały około 65% ziaren popiołów lotnych. 

Poprawność klasyfikacji ziaren popiołów lotnych osiągała bardzo dobre wyniki dla: typów 

PBc i PKc w klasie ziarnowej 0÷40 µm i w klasie ziarnowej 40÷125 µm, oraz typu FKc  

w klasie ziarnowej >125 µm.  Największe problemy wszystkie omówione sieci miały  

z ziarnami należącymi do typu FBc, które w każdym przypadku były rozpoznawane jedynie  

w około 25%. Spośród wszystkich sieci najefektywniejszą okazała się sieć nr 49, w związku  

z czym można stwierdzić, że klasyfikacja przebiega z największą dokładnością w klasie 

ziarnowej 40÷125 µm. Przedstawione sieci klasyfikujące popioły lotne mogą być stosowane 

do rozpoznawania typów PBc, PKc i FKc (szczególnie sieć nr 49), natomiast identyfikację 

typu FBc należy przeprowadzić z wykorzystaniem innego modelu. Optymalną klasą ziarnową, 

w której należy prowadzić proces klasyfikacji jest klasa 40÷125 µm. 

8.4. Modele klasyfikujące dla konwencjonalnych popiołów 

lotnych 

Aby osiągnąć większą poprawność klasyfikacji popiołów lotnych, postanowiono 

stworzyć oddzielne modele sieci neuronowych do klasyfikacji popiołów lotnych 

konwencjonalnych (podrozdział 8.4.1) i fluidalnych (podrozdział 8.5). Dodatkowo 

wprowadzono oddzielne modele dla popiołów konwencjonalnych powstających z węgla 

kamiennego (podrozdział 8.4.2) i z węgla brunatnego (podrozdział 8.4.3). Podział ten jest 

uzasadniony ze względów technologicznych, gdyż popioły konwencjonalne i fluidalne, 

dodatkowo pochodzące ze spalania różnych rodzajów węgla, są najczęściej produkowane  
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i składowane oddzielnie. Stąd rzadko dochodzi do mieszania popiołów należących do wyżej 

wymienionych klas. Ponadto próbki należące do nieznanego typu popiołu lotnego można 

testować za pomocą kilku modeli sieci klasyfikujących, porównując otrzymane wyniki. Takie 

postępowanie pozwoli na osiągnięcie większej dokładności niż testowanie próbki za pomocą 

tylko jednej, bardzo rozbudowanej lub uogólnionej sieci. 

8.4.1. Omówienie modeli klasyfikujących dla konwencjonalnych 

popiołów lotnych w układzie 8 stanowym, 4 stanowym i 2 

stanowym 

W bieżącym podrozdziale omówiono wyniki klasyfikacji wszystkich typów 

konwencjonalnych popiołów lotnych. Poniżej przedstawiono wyniki modelowania dla: 

ośmiostanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 8 typów konwencjonalnych 

popiołów lotnych, czterostanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 4 typy 

konwencjonalnych popiołów lotnych, oraz dwustanowego zagadnienia klasyfikacji – 

identyfikującego 2 typy konwencjonalnych popiołów lotnych. Schemat opracowania 

zagadnień klasyfikacyjnych i podziału konwencjonalnych popiołów na typy przedstawiono na 

rysunku 8-8. Dla wszystkich trzech zagadnień rozpatrywano przypadki w następujących 

klasach ziarnowych: 0÷40, 40÷125, >125 µm. 

 

Rysunek 8-8. Schemat opracowania zagadnień klasyfikacyjnych i podziału konwencjonalnych 
popiołów lotnych na typy. 

Ośmiostanowe zagadnienie klasyfikacji konwencjonalnych popiołów lotnych 

obejmowało zaklasyfikowanie ziaren do jednego z ośmiu typów konwencjonalnych popiołów 

lotnych (PK, PKM, PKS, PKSM, PB, PBM1, PBM2, PBS). Do budowy modeli sieci 

neuronowych wykorzystano zbiór zmiennych I (13 zmiennych wejściowych), gdyż sieci 

zaprojektowane z wykorzystaniem zbioru II cechowały się gorszymi parametrami 

jakościowymi. Charakterystykę statystyczną zmiennych wejściowych podano w tabeli III-2 w 

załączniku III. Ogólna postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

KLASYFIKOWANE TYPY KONWENCJONALNYCH 
POPIOŁÓW LOTNYCH 

PKc 

PKb PKSb 

PK PKM PKS PKSM 

PBc 

PB PBM1 PBM2 PBS 

PBb 
PBSb 

Rodzaj uogólnienia 
wprowadzonego w 
podziale  popiołów 

Brak uogólnień 

Całkowite 
pominięcie wpływu 

Pominięcie 
zawartości 
produktów 

Rodzaj układu 
klasyfikującego 

Ośmiostanowy 

Dwustanowy 

Czterostanowy 
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Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s@, s@É, s@2, s@2É, s�, s�É1, s�É2, s�21 	P-¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
W wyniku opisanej w podrozdziale 8.2 procedury, dla każdej klasy ziarnowej 

omawianego przypadku otrzymano po trzy modele sieci RBF oraz po jednym zespole sieci 

RBF składającym się z trzech preferowanych z sieci RBF. Charakterystykę tych sieci  

i zespołów sieci przedstawia tabela IV-5 w załączniku IV. Poniżej szczegółowo omówiono 

wyniki klasyfikacji uzyskiwane przez preferowane sieci dla poszczególnych klas ziarnowych. 

Zespoły sieci dla wszystkich klas ziarnowych charakteryzowały się gorszymi parametrami 

klasyfikacji, w związku z czym wyniki klasyfikacji osiągane przez zespoły sieci nie zostały 

zaprezentowane. 

W tabeli 8-13 zawarto informacje dotyczące przydatności klasyfikacyjnej 

poszczególnych zmiennych wejściowych do modelowania preferowanych sieci w układzie 

ośmiostanowym. Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najistotniejszymi zmiennymi były zmienne Iσ, 

Imax oraz Imin. Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne RCr, Imax, oraz Iσ, natomiast dla 

klasy ziarnowej >125 µm zmienne Imax, Imin oraz Iσ. 

Tabela 8-13. Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci neuronowych dla 
konwencjonalnych popiołów lotnych w układzie 8 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa  
[µµµµm] 

Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 
ty

pó
w 0÷40 3 

   
8 

  
4 5 2 6 3 1 7 

40÷125 6 
   

6 
  1  2 5 4 3  

>125 9 
      

5 
 1 4 2 3 6 

 
Na rysunku 8-9 zaprezentowano odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez preferowane sieci, a w tabeli 8-14 przedstawiono analizę 

macierzy pomyłek dla tych sieci. Interpretacja rysunku 8-9 i tabeli 8-14 pozwala na określenie 

efektywności klasyfikacji poszczególnych typów popiołów przez preferowane sieci oraz 

błędów popełnianych przez sieci w trakcie klasyfikacji poszczególnych ziaren.  
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Rysunek 8-9. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren 
realizowanych przez preferowan

W układzie ośmiostanowym 

56 – 67% ziaren popiołów lotnych. Poprawno

bardzo dobre wyniki (75 –100%) 

0÷40 µm; typy PKM i PBM2

µm). Duża grupa ziaren popiołów lotnych była klasyfikowana poprawnie w około 35 

(typy PK, PKM, PBM2 i PBS

40÷125 µm; typy PK, PKS, PKSM, PB i PBS

z omawianych sieci napotykała bardzo du

jednego typu. W tych przypadkach (typy PKS i PKSM 

klasy 40÷125 µm; typ PBM1

25%. Spośród wszystkich sieci najefektywniejsz

najpoprawniej przebiegała w klasie ziarnowej 40÷125 µm
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Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren konwencjonalnych 
realizowanych przez preferowane sieci w układzie 8 stanowym. 

śmiostanowym preferowane modele sieci poprawnie klasyfikowały około 

67% ziaren popiołów lotnych. Poprawność klasyfikacji ziaren popiołów lotnych osi

100%) dla nielicznych typów popiołów (typy 

BM2 dla klasy 40÷125 µm; typy PKM oraz PBM2 

a grupa ziaren popiołów lotnych była klasyfikowana poprawnie w około 35 

PBM2 i PBS dla klasy 0÷40 µm; typy PK, PKS, PKSM i 

PK, PKS, PKSM, PB i PBS dla klasy >125 µm

z omawianych sieci napotykała bardzo duże trudności z klasyfikacją

jednego typu. W tych przypadkach (typy PKS i PKSM dla klasy 0÷40 µm

klasy 40÷125 µm; typ PBM1 dla klasy >125 µm) poprawność klasyfikacji nie osi

ród wszystkich sieci najefektywniejszą okazała się sieć

w klasie ziarnowej 40÷125 µm). 

 

44,97

59,76

83,00

81,70

55,34

40,06

42,66

80,89

65,27

69,49

47,01

97,55

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Preferowane sieci - układ 8-stanowy
Sieć nr 9 (Klasa ziarnowa >125)
Sieć nr 6 (Klasa ziarnowa 40-125)
Sieć nr 3 (Klasa ziarnowa 0-40)

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

   

konwencjonalnych popiołów lotnych 

modele sieci poprawnie klasyfikowały około 

 klasyfikacji ziaren popiołów lotnych osiągała 

dla nielicznych typów popiołów (typy PB i PBM1 dla klasy 

PBM2 dla klasy >125 

a grupa ziaren popiołów lotnych była klasyfikowana poprawnie w około 35 – 70% 

; typy PK, PKS, PKSM i PBM1 dla klasy 

dla klasy >125 µm). Jednak każda  

ci z klasyfikacją ziaren co najmniej 

dla klasy 0÷40 µm; typy PB i PBS dla 

ść klasyfikacji nie osiągała nawet 

ę sieć nr 6 (klasyfikacja 

83,00

81,70

80 100
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Tabela 8-14. Macierz pomyłek preferowanych sieci neuronowych dla konwencjonalnych popiołów 
lotnych w układzie 8 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa 
ziarnowa 

[µµµµm] 

Nr 
sieci 

Macierz 
pomyłek PK PKM PKS PKSM PB PBM1 PBM2 PBS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 
ty

pó
w

 

0÷40 3 

PK (3) 827 436 160 161 63 3 26 100 
PKM (3) 662 1622 451 233 138 12 277 234 
PKS (3) 26 48 89 11 6 0 28 21 

PKSM (3) 24 21 3 28 6 1 2 10 
PB (3) 213 249 73 57 2109 237 63 197 

PBM1 (3) 6 15 5 5 108 1152 0 0 
PBM2 (3) 37 236 145 12 52 2 586 77 
PBS (3) 44 87 45 24 59 3 77 427 
SUMA 1839 2714 971 531 2541 1410 1059 1066 

40÷125 6 

PK (6) 636 84 143 206 11 16 6 41 
PKM (6) 186 1922 91 203 86 116 8 197 
PKS (6) 228 95 842 177 16 4 6 50 

PKSM (6) 396 196 197 1412 6 21 16 82 
PB (6) 1 10 1 0 36 11 0 3 

PBM1 (6) 9 27 3 4 57 157 0 28 
PBM2 (6) 20 28 4 16 0 0 1472 18 
PBS (6) 15 14 9 14 6 9 1 99 
SUMA 1491 2376 1290 2032 218 334 1509 518 

>125 9 

PK (9) 610 120 52 45 43 88 10 77 
PKM (9) 150 1135 20 107 30 89 60 100 
PKS (9) 21 9 92 9 23 10 2 5 

PKSM (9) 33 52 20 487 38 46 23 12 
PB (9) 46 17 45 20 204 20 3 19 

PBM1 (9) 27 25 11 16 6 103 12 17 
PBM2 (9) 38 85 21 32 7 80 823 46 
PBS (9) 19 22 4 12 5 36 24 173 
SUMA 944 1465 265 728 356 472 957 449 

 
Niedostateczna poprawność klasyfikacji popiołów lotnych w układzie ośmiostanowym 

spowodowana była wciąż dużą ilością analizowanych typów oraz małymi różnicami we 

właściwościach (szczególnie geometrycznych) ziaren analizowanych popiołów lotnych.  

W związku z zaistniałą sytuacją postanowiono przeprowadzić dodatkowe analizy dla bardziej 

uogólnionych typów popiołów lotnych. 

Następnie, zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 8.2, zaprojektowano modele 

sieci neuronowych dla czterostanowego zagadnienia klasyfikacji konwencjonalnych popiołów 

lotnych, które obejmowało klasyfikację czterech wstępnie uogólnionych typów popiołów 

lotnych: PKb, PKSb, PBb, PBSb. Uogólnienie to obejmowało całkowite pominięcie wpływu 

współspalania biomasy na podział popiołów lotnych na typy (połączono typy: PK i PKM  

w PKb; PKS i PKSM w PKSb; PB, PBM1 i PBM2 w PBb; a PBS przeszło w PBSb).  

W przeprowadzonych analizach wykorzystano modele sieci oparte o zbiór zmiennych I 

składający się z 13 zmiennych wejściowych scharakteryzowanych w tabeli III-2 w załączniku 
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III (sieci dla zbioru zmiennych II cechowały się gorszymi parametrami klasyfikacji). Ogólną 

postać modeli wyraża następująca zależność funkcyjna: 

TYPY POPIOŁU LOTNEGO -PKb, PKSb, PBb, PBSb) =  
 f(R1, R2, R3, RC1, RE, RF, RCr, Ikurt., Imax, Iśr, Imin, Iσ, Iskoś.) 

W wyniku opisanej w podrozdziale 8.2 procedury, dla każdej klasy ziarnowej 

omawianego przypadku otrzymano po trzy modele sieci RBF o złożonej strukturze oraz po 

jednym zespole sieci RBF składającym się z tych sieci. Charakterystykę sieci i zespołów sieci 

przedstawia tabela IV-6 w załączniku IV. Poniżej szczegółowo omówiono wyniki uzyskiwane 

przez preferowane sieci dla poszczególnych klas ziarnowych. Zespoły sieci dla wszystkich 

klas ziarnowych charakteryzowały się gorszymi parametrami klasyfikacji, w związku z czym 

wyniki klasyfikacji osiągane przez zespoły sieci nie zostały zaprezentowane. 

Tabela 8-15 zawiera informacje na temat istotności poszczególnych zmiennych 

wejściowych w modelowaniu klasyfikacji popiołów lotnych przez preferowane sieci  

w układzie czterostanowym. Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najistotniejszymi zmiennymi były 

zmienne Imax, Iσ oraz Imin. Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne RCr, Imax, oraz Iσ, 

natomiast dla klasy ziarnowej >125 µm zmienne Imax, Imin oraz Iśr. 

Tabela 8-15. Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci neuronowych dla 
konwencjonalnych popiołów lotnych w układzie 4 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa  
[µµµµm] 

Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 
ty

py
 0÷40 12 

   
7 

  
4 5 1  3 2 6 

40÷125 15 
   

6 
  1  2 5 4 3  

>125 18 
   

7 
  

5 
 1 3 2 4 6 

 
Na rysunku 8-10 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez preferowane sieci, natomiast w tabeli 8-16 analizę macierzy 

pomyłek dla tych sieci.   
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Rysunek 8-10. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren 
realizowanych przez preferowan

Przeprowadzone analizy w układzie 

modele sieci poprawnie klasyfikowały około 

klasyfikacji ziaren popiołów lotnych osi

w klasie ziarnowej 0÷40 µm; typów

typów PKb, PBb w klasie ziarnowej >125 µm

sieci miały z ziarnami nale

rozpoznawane jedynie w około 

z klasyfikacją ziaren należą

okazała się sieć nr 15, w zwi

z największą dokładnością w klasie ziarnowej 40÷125 µm

Tabela 8-16. Macierz pomyłek 
lotnych w układzie 4 stanowym.

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa  
[µµµµm] 

Nr 
sieci

1 2 3

4 
ty

py
 

0÷40 12

40÷125 15

>125 18

5,73

18,34

83,89

63,44

73,45

29,62
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Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren konwencjonalnych 
realizowanych przez preferowane sieci w układzie 4 stanowym. 

Przeprowadzone analizy w układzie czterostanowym wykazały

poprawnie klasyfikowały około 70 – 75% ziaren popiołów lotnych. 

klasyfikacji ziaren popiołów lotnych osiągała znakomite wyniki dla: 

ie ziarnowej 0÷40 µm; typów PBb, PKSb i PKb w klasie ziarnowej 

w klasie ziarnowej >125 µm. Największe problemy wszystkie omówione 

sieci miały z ziarnami należącymi do typu PBSb, które w każdym przypadku były 

rozpoznawane jedynie w około 20 – 35%. Dodatkowo sieć nr 12 nie radziła sobie 

 ziaren należących do typu PKSb. Spośród wszystkich sieci najefektywniejsz

, w związku z czym można stwierdzić, że klasyfikacja przebiega

ścią w klasie ziarnowej 40÷125 µm. 

Macierz pomyłek preferowanych sieci neuronowych dla konwencjonalnych popiołów 
lotnych w układzie 4 stanowym. 

Nr 
sieci Macierz pomyłek PKb PKSb

3 4 5 6 

12 

PKb (12) 3684 1071
PKSb (12) 91 86 
PBb (12) 694 299 

PBSb (12) 84 46 
SUMA 4553 1502

15 

PKb (15) 2776 584 
PKSb (15) 953 2690
PBb (15) 98 22 

PBSb (15) 40 26 
SUMA 3867 3322

18 

PKb (18) 2021 210 
PKSb (18) 112 630 
PBb (18) 260 142 

PBSb (18) 16 11 
SUMA 2409 993 

80,91

36,77

71,79

80,98

85,35

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Preferowane sieci - układ 4-stanowy
Sieć nr 18 (Klasa ziarnowa >125)
Sieć nr 15 (Klasa ziarnowa 40-125)
Sieć nr 12 (Klasa ziarnowa 0-40)

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 

konwencjonalnych popiołów lotnych 

stanowym wykazały, że preferowane 

% ziaren popiołów lotnych. Poprawność 

dla: typów PBb i PKb  

w klasie ziarnowej 40÷125 µm; oraz 

ksze problemy wszystkie omówione 

, które w każdym przypadku były 

ć nr 12 nie radziła sobie  

ród wszystkich sieci najefektywniejszą 

ć że klasyfikacja przebiegała  

ych sieci neuronowych dla konwencjonalnych popiołów 

b PBb PBSb 

7 9 

1071 536 417 
 46 19 
 4343 238 
 85 392 

1502 5010 1066 
 236 254 

2690 53 103 
 1759 66 
 13 95 

3322 2061 518 
 325 179 
 123 21 
 1311 116 
 26 133 
 1785 449 

80,91

86,69

80 100
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Przedstawione sieci klasyfikujące popioły lotne mogą być, choć z ograniczeniami, 

stosowane do rozpoznawania typów PBb, PKSb i PKb (szczególnie sieć nr 15), natomiast 

identyfikację typu PBSb należy przeprowadzić z wykorzystaniem innego modelu. Optymalną 

klasą ziarnową, w której należy prowadzić proces klasyfikacji jest klasa 40÷125 µm. 

Pomimo, iż poprawność klasyfikacji ziaren popiołów w układzie czterostanowym poprawiła 

się w porównaniu do układu ośmiostanowego, jej jakość nadal nie była zadowalająca.  

Postanowiono więc przeprowadzić dodatkowe analizy dla dwustanowego zagadnienia 

klasyfikacji konwencjonalnych popiołów lotnych. W tym celu ponownie uogólniono typy 

popiołów lotnych, tym razem pomijając także wpływ zawartości produktów odsiarczania 

spalin w popiołach na ich podział (połączono typy PKb i PKSb w typ PKc oraz typy PBb  

i PBSb w typ PBc). Zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 8.2 utworzono  

i udoskonalono dla tych dwóch typów (PKc, PBc) sieci neuronowe.  

Do budowy modeli sieci neuronowych dla dwustanowego zagadnienia klasyfikacji 

konwencjonalnych popiołów lotnych dla klasy ziarnowej 0÷40 µm, wykorzystano zbiór 

zmiennych II (¤:, ¤B, ¤Î:, ¤Ò , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ, qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.), scharakteryzowany w tabeli 

III-2 w załączniku III. Sieci te charakteryzowały się lepszymi parametrami jakościowymi  

i mniejszymi błędami niż sieci oparte na zbiorze zmiennych I. Ogólna postać modeli dla klasy 

ziarnowej 0÷40 µm wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s@ß , s�ß1 	P-¤:, ¤B, ¤Î:, ¤Ò , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ, qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
Do budowy modeli sieci neuronowych dla dwustanowego zagadnienia klasyfikacji 

konwencjonalnych popiołów lotnych dla pozostałych klas ziarnowych wykorzystano zbiór 

zmiennych I (¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.), scharakteryzowany w 

tabeli III-2 w załączniku III (sieci dla zbioru zmiennych II charakteryzowały się gorszymi 

parametrami klasyfikacji). Ogólna postać modeli dla klas ziarnowych 40÷125 µm i >125 µm 

wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s@ß , s�ß1 	P-¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
Dla każdego przypadku otrzymano po trzy modele sieci RBF oraz po jednym zespole 

sieci RBF składającym się z tych sieci. Charakterystykę sieci i zespołów sieci przedstawia 

tabela IV-7 w załączniku IV. Poniżej omówiono wyniki klasyfikacji osiągane przez 

preferowane sieci dla poszczególnych klas ziarnowych. Zespoły sieci dla wszystkich klas 

ziarnowych charakteryzowały się gorszymi parametrami klasyfikacji, w związku z czym nie 

zostaną szczegółowo omówione.  
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Tabela 8-17 zawiera

poszczególnych zmiennych wej

dwustanowym. Dla klasy ziarnowej 

Imin oraz Imax. Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne R

klasy ziarnowej >125 µm zmienne I

Tabela 8-17. Analiza wra
konwencjonalnych popiołów lotnych

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

1 2 

2 
ty

py
 0÷40 

40÷125 
>125 

Na rysunku 8-11 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez 

efektywności klasyfikacji poszczególnych typów popiołów przez 

Dodatkowo w tabeli 8-18 zaprezentowano a

pomyłki popełniane w klasyfikacji przez poszczególne siec

.

Rysunek 8-11. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren 
realizowanych przez preferowan

Przeprowadzone analizy w układzie 

sieci poprawnie klasyfikowały około 

klasyfikacji ziaren popiołów lotnych osi

lotnych we wszystkich klasach ziarnowych

okazała się sieć nr 24 (klasyfikacja przebiega

40÷125 µm). 
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17 zawiera informacje dotyczące przydatnoś

poszczególnych zmiennych wejściowych do modelowania preferowan

stanowym. Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najistotniejszymi zmiennymi były zmienne I

. Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne RCr, Imax

klasy ziarnowej >125 µm zmienne Iσ, Iśr oraz Imax. 

Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci 
popiołów lotnych w układzie 2 stanowym. 

Klasa ziarnowa  
Nr sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 
   

8 
  

6 4 
24 

   
6 

  1  
27 10 12 11 7 8 

 
4 9 

 
przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez preferowane sieci. Jego interpretacja pozwala na okre

ci klasyfikacji poszczególnych typów popiołów przez 

18 zaprezentowano analizę macierzy pomyłek dla 

pomyłki popełniane w klasyfikacji przez poszczególne sieci.   

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren konwencjonalnych 
realizowanych przez preferowane sieci w układzie 2 stanowym. 

Przeprowadzone analizy w układzie dwustanowym wykazały, że 

sieci poprawnie klasyfikowały około 80 – 90% ziaren popiołów lotnych. Poprawno

klasyfikacji ziaren popiołów lotnych osiągała bardzo dobre wyniki dla obu typów popiołów 

lotnych we wszystkich klasach ziarnowych. Spośród wszystkich sieci najefektywniejsz

klasyfikacja przebiega z największą dokładnością

83,22

82,50

89,66

87,94

20 40 60 80
Klasyfikacje poprawne [%]

Preferowane sieci - układ 2-stanowy
Sieć nr 27(Klasa ziarnowa >125)
Sieć nr 24 (Klasa ziarnowa 40-125)
Sieć nr 21 (Klasa ziarnowa 0-40)
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ce przydatności klasyfikacyjnej 

preferowanych sieci w układzie 

0÷40 µm najistotniejszymi zmiennymi były zmienne Iσ, 

max oraz Iσ, natomiast dla 

sieci neuronowych dla 

 I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

12 13 14 15 16 

3 7 2 1 5 
2 4 5 3 7 
3 2 5 1 6 

przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

acja pozwala na określenie 

ci klasyfikacji poszczególnych typów popiołów przez preferowane sieci. 

macierzy pomyłek dla tych sieci ilustrującą 

 

konwencjonalnych popiołów lotnych 

ały, że preferowane modele 

% ziaren popiołów lotnych. Poprawność 

dla obu typów popiołów 

h sieci najefektywniejszą 

ścią w klasie ziarnowej 

83,22

82,50
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Tabela 8-18. Macierz pomyłek preferowanych sieci neuronowych dla konwencjonalnych popiołów 
lotnych w układzie 2 stanowym. 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek PKc PBc 

1 2 3 4 5 6 
2 

ty
py

 

0÷40 21 
PKc (21) 5039 1063 
PBc (21) 1016 5013 
SUMA 6055 6076 

40÷125 24 
PKc (24) 6446 311 
PBc (24) 743 2268 
SUMA 7189 2579 

>125 27 
PKc (27) 2658 487 
PBc (27) 744 1747 
SUMA 3402 2234 

Przedstawione sieci klasyfikujące popioły lotne z powodzeniem mogą być stosowane 

do rozpoznawania typów PBc, PKc. Optymalną klasą ziarnową, w której należy prowadzić 

proces klasyfikacji jest klasa 40÷125 µm. 

8.4.2. Omówienie modeli klasyfikujących dla konwencjonalnych 

popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego w układzie 4 

stanowym i 2 stanowym 

W bieżącym podrozdziale omówiono dwa zagadnienia klasyfikacji popiołów lotnych. 

Klasyfikacji poddano wszystkie rodzaje konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania 

węgla kamiennego. Poniżej przedstawiono wyniki modelowania dla: czterostanowego 

zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 4 typy konwencjonalnych popiołów lotnych ze 

spalania węgla kamiennego, oraz dwustanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 

2 typy konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego. Schemat 

opracowania zagadnień klasyfikacyjnych i podziału konwencjonalnych popiołów na typy 

przedstawiono na rysunku 8-12. Dla wszystkich zagadnień rozpatrywano przypadki w klasach 

ziarnowych: 0÷40, 40÷125, >125 µm. 

 

Rysunek 8-12. Schemat opracowania zagadnień klasyfikacyjnych i podziału konwencjonalnych 
popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego na typy. 

Czterostanowe zagadnienie klasyfikacji konwencjonalnych popiołów lotnych ze 

spalania węgla kamiennego obejmowało zaklasyfikowanie ziaren do jednego z czterech 

Rodzaj uogólnienia 
wprowadzonego w 
podziale  popiołów 

Brak uogólnień 

Częściowe 
pominięcie wpływu 

Rodzaj układu 
klasyfikującego 

Czterostanowy 

Dwustanowy 

Klasyfikowane typy 
konwencjonalnych popiołów ze 

spalania węgla kamiennego 

PK PKM PKS PKSM 

PKb PKSb 
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typów konwencjonalnych popiołów lotnych: PK, PKM, PKS, PKSM. Do budowy modeli 

sieci neuronowych dla tego zagadnienia wykorzystano zbiór zmiennych I (13 zmiennych 

wejściowych), scharakteryzowany w tabeli III-4 w załączniku III, ponieważ sieci 

zaprojektowane z wykorzystaniem zbioru II cechowały się gorszymi parametrami 

jakościowymi. Ogólna postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s@, s@É, s@2, s@2É1 	P-¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
W wyniku opisanej w podrozdziale 8.2 procedury, dla każdej klasy ziarnowej 

omawianego przypadku otrzymano po pięć modeli sieci o złożonej strukturze oraz po jednym 

zespole sieci składającym się z trzech preferowanych sieci. Charakterystykę sieci i zespołów 

sieci przedstawia tabela IV-8 w załączniku IV. Poniżej szczegółowo omówiono wyniki 

klasyfikacji osiągane przez preferowane sieci i zespoły sieci dla poszczególnych klas 

ziarnowych.  

Tabela 8-19 zawiera informacje dotyczące przydatności klasyfikacyjnej 

poszczególnych zmiennych wejściowych do modelowania preferowanych sieci w układzie 

czterostanowym (ukazuje kolejność wprowadzania zmiennych wejściowych do modeli sieci). 

Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najistotniejszymi zmiennymi były zmienne Imin, Imax oraz Iśr. 

Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne Imax, Imin oraz Iσ, natomiast dla klasy 

ziarnowej >125 µm zmienne Imax, Imin oraz Iśr. 

Tabela 8-19. Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci neuronowych dla 
konwencjonalnych popiołów lotnych w układzie 4 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa  
[µµµµm] 

Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 
ty

py
 0÷40 5 

   
4 5 

 
6 7 2 3 1   

40÷125 10 
   

5 
    1 4 2 3  

>125 15 
      

5 
 1 3 2 4 6 

 
Na rysunku 8-13 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8-13a) i zespoły sieci (rysunek  

8-13b). Natomiast w tabeli 8-20 zaprezentowano macierz pomyłek preferowanych sieci  

i zespołów sieci. 
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a)

b)

Rysunek 8-13. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren 
spalania węgla kamiennego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 4 stanowym, 
b) zespoły sieci w układzie 4 stanowym.

W układzie czterostanowym 

klasyfikowały około 50 –

klasyfikacji ziaren popiołów lotnych 

wszystkich klasach ziarnowych

popiołów lotnych były identyfikowane poprawnie w około 45 

pozostałych typów (typ PK

typ PKS dla klasy >125 µm

µm. Ziarna należące do tych typów były prawie w cało

PKM i PK. Spośród wszystkich sieci najefektywniejsz

z czym można stwierdzić, ż

ziarnowej >125 µm. Zespoły sieci wykazywały bardzo podobny (klasa ziarnowa 

lub nieznacznie lepszy (klasy ziarnowe 40÷125 µm i >125 µm) poziom poprawnych 
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poprawnych klasyfikacji ziaren konwencjonalnych popiołów 
gla kamiennego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 4 stanowym, 

b) zespoły sieci w układzie 4 stanowym. 

stanowym preferowane modele sieci oraz zespoły sieci poprawnie 

– 75% ziaren popiołów lotnych. Bardzo wysoka p

klasyfikacji ziaren popiołów lotnych (70 – 90%) została osiągnięta

wszystkich klasach ziarnowych oraz typów PK i PKSM w klasie ziarnowej 

popiołów lotnych były identyfikowane poprawnie w około 45 – 

pozostałych typów (typ PK dla klasy 0÷40 µm; typy PK, PKS, PKSM 

dla klasy >125 µm). Wyjątek stanowiły typy PKS i PKSM w klasie ziarno

żące do tych typów były prawie w całości mylnie klasyfikowane do typów 

ród wszystkich sieci najefektywniejszą okazała się sieć

na stwierdzić, że klasyfikacja przebiega z największą dokładno

Zespoły sieci wykazywały bardzo podobny (klasa ziarnowa 

lub nieznacznie lepszy (klasy ziarnowe 40÷125 µm i >125 µm) poziom poprawnych 

50,46

80,62

39,24

84,09

63,64

67,47

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Preferowane sieci - układ 4-stanowy
Sieć nr 15 (Klasa ziarnowa >125)
Sieć nr 10 (Klasa ziarnowa 40-125)
Sieć nr 5 (Klasa ziarnowa 0-40)

49,48

81,25

44,60

85,77

64,96

68,70

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Zespoły sieci - układ 4-stanowy 
Zespół sieci nr Z3 (Klasa ziarnowa >125)
Zespół sieci nr Z2 (Klasa ziarnowa 40-125)
Zespół sieci nr Z1 (Klasa ziarnowa 0-40)
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konwencjonalnych popiołów lotnych ze 
gla kamiennego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 4 stanowym,  

zespoły sieci poprawnie 

Bardzo wysoka poprawność 
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w klasie ziarnowej >125 µm. Ziarna 

 70% do większości 

; typy PK, PKS, PKSM dla klasy 40÷125 µm; 

tek stanowiły typy PKS i PKSM w klasie ziarnowej 0÷40 

ci mylnie klasyfikowane do typów 

ę sieć nr 15, w związku  

ę ą dokładnością w klasie 

Zespoły sieci wykazywały bardzo podobny (klasa ziarnowa 0÷40 µm) 

lub nieznacznie lepszy (klasy ziarnowe 40÷125 µm i >125 µm) poziom poprawnych 
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klasyfikacji ziaren popiołów w porównaniu do preferowanych sieci w odpowiadających im 

klasach ziarnowych. 

Tabela 8-20. Macierz pomyłek preferowanych sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych ze 
spalania węgla kamiennego w układzie 4 stanowym. 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek PK PKM PKS PKSM 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
ty

py
 

0÷40 5 

PK (5) 928 525 178 214 
PKM (5) 910 2188 786 315 
PKS (5) 1 1 7 1 

PKSM (5) 0 0 0 1 
SUMA 1839 2714 971 531 

40÷125 10 

PK (10) 585 98 143 220 
PKM (10) 245 1998 128 246 
PKS (10) 265 75 821 195 

PKSM (10) 396 205 198 1371 
SUMA 1491 2376 1290 2032 

>125 15 

PK (15) 654 126 65 54 
PKM (15) 208 1269 42 138 
PKS (15) 47 15 148 28 

PKSM (15) 35 55 10 508 
SUMA 944 1465 265 728 

 
Analiza wykazała, że do rozpoznawania typów PKM, PK i PKSM najlepiej 

wykorzystywać sieć nr 15 lub zespół sieci Z3. Natomiast identyfikację typu PKS należy 

przeprowadzić z wykorzystaniem innego modelu np. sieci nr 10 lub zespołu sieci Z2. 

Optymalną klasą ziarnową, w której należy prowadzić proces klasyfikacji jest klasa >125 µm. 

Ponieważ poprawność klasyfikacji ziaren popiołów w układzie czterostanowym nie była 

dostateczna dla wszystkich typów popiołów lotnych, postanowiono przeprowadzić dodatkowe 

analizy dla układu dwustanowego. 

Następnie, zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 8.2, zaprojektowano modele 

sieci neuronowych dla dwustanowego zagadnienia klasyfikacji konwencjonalnych popiołów 

lotnych ze spalania węgla kamiennego, które obejmowało klasyfikację dwóch uogólnionych 

typów popiołów lotnych: PKb, PKSb. Wprowadzone uogólnienie obejmowało całkowite 

pominięcie wpływu współspalania biomasy na podział popiołów lotnych na typy (połączono 

typy: PK i PKM w PKb oraz PKS i PKSM w PKSb). Do budowy modeli sieci neuronowych 

wykorzystano zbiór zmiennych I (13 zmiennych wejściowych), scharakteryzowany w tabeli 

III-4 w załączniku III (sieci dla zbioru II charakteryzowały się większymi błędami i niższą 

jakością). Ogólna postać zastosowanych w analizie modeli wyrażona jest następującą 

zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s@Þ , s@2Þ1 	P-¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
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Dla każdej klasy ziarnowej omawianego przypadku otrzymano po trzy modele sieci 

RBF o złożonej strukturze oraz po jednym zespole sieci RBF składaj

Charakterystykę sieci i zespołów sieci przedstawia

szczegółowo omówiono wyniki 

w poszczególnych klasach 

Tabela 8-21 ukazuje kolejno

oraz istotność tych zmiennych

były zmienne RE, Imax oraz 

oraz Iσ, natomiast dla klasy ziarnowej >125 µm zmienne I

Tabela 8-21. Analiza wra
konwencjonalnych popiołów lotnych

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

1 2 

2 
ty

py
 0÷40 

40÷125 
>125 

Na rysunku 8-14 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez 

8-14b). Jego interpretacja pozwala na okre

typów popiołów przez preferowan

zaprezentowano macierz pomyłek 

a)

b)

Rysunek 8-14. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren 
spalania węgla kamiennego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 2 stanowym, 
b) zespoły sieci w układzie 2 st

83,31

80,16

0

PKb

PKSb

T
yp

y 
po

pi
oł

ów

82,69

79,25

0

PKb

PKSb

T
yp

y 
po

pi
oł

ów

Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu

215 

ej klasy ziarnowej omawianego przypadku otrzymano po trzy modele sieci 

onej strukturze oraz po jednym zespole sieci RBF składają

 sieci i zespołów sieci przedstawia tabela IV-9 w załą

owo omówiono wyniki klasyfikacji dla preferowanych sieci i zespołów sieci

 ziarnowych. 

ukazuje kolejność wprowadzania zmiennych wejściowych do modeli sieci

 tych zmiennych. Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najistotniejszymi zmiennymi 

oraz Ikurt.. Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne 

, natomiast dla klasy ziarnowej >125 µm zmienne Imax, Iśr oraz Iσ.

za wrażliwości parametrów preferowanych sieci 
popiołów lotnych w układzie 2 stanowym. 

Klasa ziarnowa  Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 7 11 
 

6 1 12 8 3 
21 

  
7 

    
6 

24 
   

6 
    

 
przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8-14a) i zespoły

b). Jego interpretacja pozwala na określenie efektywności klasyfikacji poszczególnych 

preferowane sieci i zespoły sieci. Natomiast w 

acierz pomyłek preferowanych sieci. 

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren konwencjonalnych popiołów 
gla kamiennego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 2 stanowym, 

b) zespoły sieci w układzie 2 stanowym.  

60,75

58,72

75,02

75,76

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Preferowane sieci - układ 2-stanowy
Sieć nr 24 (Klasa ziarnowa >125)
Sieć nr 21 (Klasa ziarnowa 40-125)
Sieć nr 18 (Klasa ziarnowa 0-40)

60,84

60,19

74,81

75,28

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Zespoły sieci - układ 2-stanowy 
Zespół sieci nr Z6 (Klasa ziarnowa >125)
Zespół sieci nr Z5 (Klasa ziarnowa 40-125)
Zespół sieci nr Z4 (Klasa ziarnowa 0-40)

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

ej klasy ziarnowej omawianego przypadku otrzymano po trzy modele sieci 

onej strukturze oraz po jednym zespole sieci RBF składającym się z tych sieci. 

9 w załączniku IV. Poniżej 

klasyfikacji dla preferowanych sieci i zespołów sieci  

ściowych do modeli sieci 

stotniejszymi zmiennymi 

. Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne Imax, Imin 

. 

sieci neuronowych dla 

 I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

12 13 14 15 16 

2 5 4 9 10 
1 4 2 3 5 
1 2 5 3 4 

przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

a) i zespoły sieci (rysunek  

ści klasyfikacji poszczególnych 

Natomiast w tabeli 8-22 

   

 

konwencjonalnych popiołów lotnych ze 
gla kamiennego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 2 stanowym,  

80 100
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Przeprowadzone analizy w układzie dwustanowym wykazały, że preferowane modele 

sieci oraz zespoły sieci poprawnie klasyfikowały około 60 – 80% ziaren popiołów lotnych. 

Poprawność klasyfikacji ziaren popiołów lotnych osiągała bardzo dobre wyniki dla obu 

typów popiołów lotnych w klasie ziarnowej 40÷125 µm i >125 µm, natomiast w klasie 

ziarnowej 0÷40 µm klasyfikacja osiągała nieco gorsze rezultaty (60% poprawnych wyników). 

Spośród wszystkich sieci najefektywniejszą okazała się sieć nr 24, w związku z czym można 

stwierdzić, że klasyfikacja przebiega z największą dokładnością w klasie ziarnowej >125 µm. 

Zespoły sieci wykazywały bardzo nieznacznie gorszy (klasy ziarnowe 40÷125 µm i >125 µm) 

poziom poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów w porównaniu do preferowanych sieci  

w odpowiadających im klasach ziarnowych. Jedynie w klasie ziarnowej 0÷40 µm (zespół Z4) 

klasyfikacja przebiegała nieco efektywniej. 

Tabela 8-22. Macierz pomyłek preferowanych sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych ze 
spalania węgla kamiennego w układzie 2 stanowym. 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek PKb PKSb 

1 2 3 4 5 6 

2 
ty

py
 

0÷40 18 
PKb (18) 2766 620 

PKSb (18) 1787 882 
SUMA 4553 1502 

40÷125 21 
PKb (21) 2901 805 

PKSb (21) 966 2516 
SUMA 3867 3321 

>125 24 
PKb (24) 2007 197 

PKSb (24) 402 796 
SUMA 2409 993 

 
Przedstawione sieci klasyfikujące popioły lotne z powodzeniem mogą być stosowane 

do rozpoznawania typów PKSb, PKb. Optymalną klasą ziarnową, w której należy prowadzić 

proces klasyfikacji jest klasa >125 µm. 

8.4.3. Omówienie modeli klasyfikujących dla konwencjonalnych 

popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego w układzie  

4 stanowym, 3 stanowym i 2 stanowym 

W bieżącym podrozdziale omówiono wyniki klasyfikacji konwencjonalnych 

popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego. Poniżej przedstawiono wyniki modelowania 

dla: czterostanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 4 typy konwencjonalnych 

popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego, trójstanowego zagadnienia klasyfikacji – 

identyfikującego 3 typy konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego, 

oraz dwustanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 2 typy konwencjonalnych 
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popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego. Schemat opracowania zagadnień 

klasyfikacyjnych i podziału konwencjonalnych popiołów na typy przedstawiono na rysunku 

8-15. Dla wszystkich zagadnień rozpatrywano przypadki w następujących klasach 

ziarnowych: 0÷40, 40÷125, >125 µm. 

 

Rysunek 8-15. Schemat opracowania zagadnień klasyfikacyjnych i podziału konwencjonalnych 
popiołów lotnych ze spalania węgli brunatnych na typy. 

Czterostanowe zagadnienie klasyfikacji obejmowało zaklasyfikowanie ziaren  

do jednego z czterech typów konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla 

brunatnego: PB, PBM1, PBM2, PBS. Modele sieci klasyfikujących ziarna należące do 

poszczególnych klas zostały zbudowane w oparciu o odmienne, optymalne dla nich zbiory 

zmiennych. 

Do budowy modeli sieci neuronowych dla klasy ziarnowej 0÷40 µm, wykorzystano 

zbiór zmiennych II (¤:, ¤Î:, ¤Ò , ¤Î[ , q�ÃÇ, qś[ , qσ), scharakteryzowany w tabeli III-5  

w załączniku III. Ogólna postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s�, s�É1, s�É2, s�21 	 P-¤:, ¤Î:, ¤Ò , ¤Î[ , q�ÃÇ, qś[ , qσ1 
Modele dla klasy ziarnowej 40÷125 µm zbudowano w oparciu o zbiór zmiennych II 

(¤Ò , q#F[w., q�ÃÇ, qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.), scharakteryzowany w tabeli III-5 w załączniku III. Ogólna 

postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s�, s�É1, s�É2, s�21 	 P- ¤Ò , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1 
Zaś do budowy modeli sieci neuronowych dla klasy ziarnowej >125 µm, wykorzystano zbiór 

zmiennych II (¤�, ¤Î:, ¤Î[ , q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.), scharakteryzowany w tabeli III-5  

w załączniku III. Ogólna postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s�, s�É1, s�É2, s�21 	P-¤�, ¤Î:, ¤Î[ , q�ÃÇ, qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
W wyniku opisanej w podrozdziale 8.2 procedury, dla każdego przypadku otrzymano 

po pięć modeli sieci oraz po jednym zespole sieci składającym się z trzech preferowanych 

PB PBM1 PBM2 PBS 

PBa 

 
PBMa 

 
PBSa 

 

PBb PBSb 

 

Klasyfikowane typy konwencjonalnych 
popiołów lotnych  

ze spalania węgla brunatnego 

Rodzaj układu 
klasyfikującego 

Czterostanowy 

Trójstanowy 

Dwustanowy 

Rodzaj uogólnienia 
wprowadzonego w 
podziale  popiołów 

Brak uogólnień 

Częściowe pominięcie 
wpływu biomasy (<20%) 

Całkowite pominięcie 
wpływu biomasy 
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sieci. Charakterystykę tych sieci i zespołów sieci przedstawia tabela IV-10 w załączniku IV. 

Poniżej szczegółowo omówiono wyniki klasyfikacji dla preferowanych sieci i zespołów sieci 

w poszczególnych klasach ziarnowych. 

Tabela 8-23 zawiera informacje o istotności klasyfikacyjnej poszczególnych 

zmiennych wejściowych do modelowania preferowanych sieci w układzie dwustanowym. Dla 

poszczególnych klas ziarnowych najistotniejszymi w klasyfikacji zmiennymi były: RCr, Imax  

i RC1 dla klasy ziarnowej 0÷40 µm; RCr, Imax i Iσ dla klasy ziarnowej 40÷125 µm; oraz Imin, Iσ  

i Imax dla klasy ziarnowej >125 µm. 

Tabela 8-23. Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci neuronowych dla 
konwencjonalnych popiołów lotnych z węgla brunatnego w układzie 4 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa  
[µµµµm] 

Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 
ty

py
 0÷40 5 

   3   1  2     
40÷125 10 

      1  2  
4 3  

>125 15 
      

6 
 3 4 1 2 5 

 
Na rysunku 8-16 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8-16a) i zespoły sieci (rysunek  

8-16b). Natomiast tabela 8-24 prezentuje macierz pomyłek dla preferowanych sieci. 
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 b)

Rysunek 8-16. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren 
spalania węgla brunatnego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 4
zespoły sieci w układzie 4 stanowym.

Analiza tych danych pozwala stwierdzi

modele sieci poprawnie klasyfikowały około 

klasyfikacji ziaren popiołów lotnych

popiołów: typy PB, PBM1

µm; oraz typy PB i PBM2 dla klasy >125 µm

klasyfikacji kształtowała się
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ziarnowej 40÷125 µm). W wi
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Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren konwencjonalnych popiołów 
gla brunatnego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 4

zespoły sieci w układzie 4 stanowym. 

Analiza tych danych pozwala stwierdzić, że w układzie czterostanowym 

poprawnie klasyfikowały około 75 – 90% ziaren popiołów lotnych. Poprawno

klasyfikacji ziaren popiołów lotnych była najwyższa (75 –100%) dla 

, PBM1 i PBM2 dla klasy 0÷40 µm; typy PBM2 i PBS 

PBM2 dla klasy >125 µm. Dla pozostałych typów poprawno

klasyfikacji kształtowała się na poziomie 50 – 70% (typ PBS dla klasy 0÷40 µm

dla klasy 40÷125 µm; typy PBM1 i PBS dla klasy >125 µm

ą okazała się sieć nr 6 (klasyfikacja najpoprawniej przebiega

W większości przypadków zespoły sieci klasyfikowały ziarna do 

poszczególnych typów popiołów z nieco lepszą poprawnością niż preferowane pojedyncze 

tek stanowił zespół sieci nr Z3, który wykazywał nieco niższy 

klasyfikacji ziaren popiołów lotnych dla większości typów popiołów, jednak dla typu PBS 

poziom klasyfikacji był znacznie wyższy (o ok. 15%). 

81,35

75,73

68,67

50,00

69,46

99,27

88,80

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Preferowane sieci - układ 4-stanowy
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85,25
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w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

  

 

konwencjonalnych popiołów lotnych ze 
gla brunatnego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 4 stanowym, b) 

stanowym preferowane 

% ziaren popiołów lotnych. Poprawność 

dla następujących typów 

i PBS dla klasy 40÷125 

Dla pozostałych typów poprawność 

dla klasy 0÷40 µm; typy PB  

). Spośród wszystkich 

klasyfikacja najpoprawniej przebiegała w klasie 

klasyfikowały ziarna do 

ą ż preferowane pojedyncze 

ższy poziom poprawnych 

ci typów popiołów, jednak dla typu PBS 

90,59

81,35

80 100

92,88
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79,13
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Tabela 8-24. Macierz pomyłek preferowanych sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych ze 
spalania węgla brunatnego w układzie 4 stanowym. 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek PB PBM1 PBM2 PBS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
ty

py
 

0÷40 5 

PB (5) 2302 257 58 154 
PBM1 (5) 142 1147 1 0 
PBM2 (5) 62 4 802 180 
PKS (5) 35 2 198 732 
SUMA 2541 1410 1059 1066 

40÷125 10 

PB (10) 109 31 2 19 
PBM1 (10) 70 232 0 18 
PBM2 (10) 0 9 1498 21 
PKS (10) 39 62 9 460 
SUMA 218 334 1509 518 

>125 15 

PB (15) 290 34 4 38 
PBM1 (15) 37 262 33 61 
PBM2 (15) 17 133 903 124 
PKS (15) 12 43 17 226 
SUMA 356 472 957 449 

 
Analiza wykazała, że preferowanym rozwiązaniem jest rozpoznawanie ziaren 

wszystkich czterech typów popiołów za pomocą sieci nr 5 lub zespołu Z1. Dodatkowo dla 

typów PBM2 i PBS należy przeprowadzić identyfikację ziaren z wykorzystaniem innego 

modelu np. sieci nr 10 lub zespołu Z2. Optymalną klasą ziarnową, w której należy prowadzić 

proces klasyfikacji jest klasa 0÷40 µm. Ponieważ poprawność klasyfikacji ziaren popiołów w 

układzie czterostanowym nie była dostateczna dla wszystkich typów popiołów lotnych, 

postanowiono przeprowadzić dodatkowe analizy dla układów: trójstanowego  

i dwustanowego. 

W następnej kolejności, zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 8.2, 

zaprojektowano modele sieci neuronowych dla trójstanowego zagadnienia klasyfikacji, które 

obejmowało klasyfikację trzech wstępnie uogólnionych typów konwencjonalnych popiołów 

lotnych ze spalania węgla brunatnego: PBa, PBMa, PBSa. Uogólnienie to obejmowało 

pominięcie wpływu współspalania biomasy na podział popiołów lotnych na typy,  

w przypadku gdy biomasa stanowiła mniej niż 20% masy paliwa podstawowego (połączono 

typy PB i PBM1 w PBMa; PBM2 przeszło w PBMa, a PBS w PBSa). Modele sieci 

klasyfikujących ziarna należące do poszczególnych klas zostały zbudowane w oparciu  

o odmienne, optymalne dla nich zbiory zmiennych. 

Do budowy modeli sieci neuronowych dla klasy ziarnowej 0÷40 µm, wykorzystano 

zbiór zmiennych II (¤:, ¤B, ¤Î:, ¤Ò , ¤Î[ , q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ), scharakteryzowany w tabeli III-5 

w załączniku III. Ogólna postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s�Ã, s�ÉÃ , s�2Ã1 	 P-¤:, ¤B, ¤Î:, ¤Ò , ¤Î[ , q�ÃÇ, qś[ , q�g�, qσ1  
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Do budowy modeli sieci neuronowych dla klasy ziarnowej 40÷125 µm, wykorzystano zbiór 

zmiennych II (¤�, ¤Ò , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ, qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.), scharakteryzowany w tabeli III-5  

w załączniku III. Ogólna postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s�Ã, s�ÉÃ , s�2Ã1 	P-¤�, ¤Ò , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
Do budowy modeli sieci neuronowych dla klasy ziarnowej >125 µm, wykorzystano zbiór 

zmiennych II (¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ, qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.), scharakteryzowany w tabeli III-

5 w załączniku III. Ogólna postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s�Ã, s�ÉÃ , s�2Ã1 	P-¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ, qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
Dla każdej klasy ziarnowej otrzymano po trzy modele sieci RBF oraz po jednym 

zespole sieci RBF składającym się z tych sieci. Charakterystykę sieci i zespołu sieci 

przedstawia tabela IV-11 w załączniku IV. Poniżej szczegółowo omówiono wyniki 

klasyfikacji dla preferowanych sieci i zespołów sieci w poszczególnych klasach ziarnowych. 

Tabela 8-25 przedstawia istotność poszczególnych zmiennych wejściowych  

w klasyfikacji w układzie trójstanowym. Dla klasyfikacji ziaren w poszczególnych klasach 

ziarnowych największe znaczenie miały takie zmienne jak: RCr, RC1 i Imax dla klasy ziarnowej 

0÷40 µm; RCr, Iσ i I max, dla klasy ziarnowej 40÷125 µm; oraz Imax, Imin i Iσ dla klasy ziarnowej 

>125 µm. 

Tabela 8-25. Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci neuronowych dla 
konwencjonalnych popiołów lotnych z węgla brunatnego w układzie 3 stanowym.  

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa  
[µµµµm] 

Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 
ty

py
 0÷40 18 9 5 

 2 8 
 1  3 6 7 4 

 
40÷125 21 

      1  3  
4 2  

>125 24 
   

6 
  

5 
 1 4 2 3  

 
Na rysunku 8-17 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8-17a) i zespoły sieci (rysunek  

8-17b). Natomiast w tabeli 8-26 zaprezentowano macierze pomyłek preferowanych sieci. 
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b)

Rysunek 8-17. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren konwencjonalnych p
spalania węgla brunatnego realizowanych przez: a) 
zespoły sieci w układzie 3 stanowym.

W układzie trójstanowym 

81 – 94% ziaren popiołów lo

skutecznością (78 – 100% 
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zespoły sieci charakteryzowały si

popiołów lotnych w porównaniu do pojedynczych sieci. 
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Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren konwencjonalnych p
gla brunatnego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 3 stanowym, b) 

zespoły sieci w układzie 3 stanowym. 

W układzie trójstanowym preferowane modele sieci poprawnie klasyfikowały około 

94% ziaren popiołów lotnych. Klasyfikacji ziaren popiołów przebiegała z najwi

 poprawnych klasyfikacji) dla typów: PBa i PBM

klasach ziarnowych, natomiast dla typu PBSa w klasie ziarnowej 40÷125 µm. W klasach 

ziarnowych 0÷40 µm i >125 µm ziarna należące do typu PBSa były poprawnie rozpoznawane 

w około 64%. Analiza macierzy pomyłek dla sieci nr 18 i sieci nr 24 (tabela 8

te wyniki, przy czym dodatkowo pokazuje, iż ziarna należące do typu PBS

isywane do typu PBa. Spośród wszystkich sieci najefektywniejsz

 nr 21 (klasyfikacja najpoprawniej przebiegała w klasie ziarnowej 40÷125 µm). Wszystkie 

zespoły sieci charakteryzowały się nieco lepszym poziomem poprawnych klasyfikacji ziaren

popiołów lotnych w porównaniu do pojedynczych sieci.  
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 nr 21 (klasyfikacja najpoprawniej przebiegała w klasie ziarnowej 40÷125 µm). Wszystkie 

 nieco lepszym poziomem poprawnych klasyfikacji ziaren 

95,09

80 100

95,67

80,08

80 100
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Tabela 8-26. Macierz pomyłek preferowanych sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych ze 
spalania węgla brunatnego w układzie 3 stanowym. 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek PBa PBMa PBSa 
1 2 3 4 5 6 7 

3 
ty

py
 

0÷40 18 

PBa (18) 3757 92 242 
PBMa (18) 99 830 143 
PBSa (18) 95 137 681 

SUMA 3951 1059 1066 

40÷125 21 

PBa (21) 454 3 42 
PBMa (21) 4 1501 17 
PBSa (21) 94 5 459 

SUMA 552 1509 518 

>125 24 

PBa (24) 673 58 109 
PBMa (24) 96 862 57 
PBSa (24) 59 37 283 

SUMA 828 957 449 
 

Analiza wykazała, że dla typów PBa i PBMa można przeprowadzić identyfikację 

ziaren z wykorzystaniem wszystkich sieci i zespołów sieci. Ziarna należące do typu PBSa 

należy klasyfikować wykorzystując modele utworzone dla klasy ziarnowej 40÷125 µm. 

Preferowanym rozwiązaniem jest jednak rozpoznawanie ziaren wszystkich trzech typów 

popiołów za pomocą sieci nr 21 lub zespołu Z5. Optymalną klasą ziarnową, w której należy 

prowadzić proces klasyfikacji jest klasa 40÷125 µm. Poprawność klasyfikacji ziaren 

popiołów w układzie trójstanowym była bardzo wysoka, jednak postanowiono przeprowadzić 

dodatkowe analizy dla układu dwustanowego, w celu porównania otrzymanych wyników  

z rezultatami klasyfikacji otrzymanymi dla innych rodzajów popiołów lotnych. 

Dwustanowe zagadnienie klasyfikacji obejmowało klasyfikację dwóch uogólnionych 

typów konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego: PBb i PBSb 

(uogólnienie obejmowało całkowite pominięcie wpływu współspalania biomasy na podział 

popiołów lotnych). Zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 8.2, zaprojektowano modele 

sieci neuronowych, przy czym modele sieci klasyfikujących ziarna należące do 

poszczególnych klas zostały zbudowane w oparciu o odmienne, optymalne dla danej klasy, 

zbiory zmiennych. 

Do budowy modeli sieci neuronowych dla klasy ziarnowej 0÷40 µm, wykorzystano 

zbiór zmiennych II (¤Î[ , qś[ , q�g�), scharakteryzowany w tabeli III-5 w załączniku III. Ogólna 

postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s�Þ, s�2Þ1 	 P-¤Î[ , qś[ , q�g�1  
Do budowy modeli sieci neuronowych dla klasy ziarnowej 40÷125 µm, wykorzystano zbiór 

zmiennych II (¤Î[ , q�ÃÇ, qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.), scharakteryzowany w tabeli III-5 w załączniku 

III. Ogólna postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  
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Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s�Þ, s�2Þ1 	 P-¤Î[ , q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
Zaś do budowy modeli sieci neuronowych dla klasy ziarnowej >125 µm, wykorzystano zbiór 

zmiennych II (R3, RC1, RCr, Imin), scharakteryzowany w tabeli III-5 w załączniku III. Ogólna 

postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

TYPY POPIOŁU LOTNEGO -PBb, PBSb1 	 f-R3, RC1, RCr, Imin1 
Dla każdego przypadku otrzymano po trzy modele sieci RBF oraz po jednym zespole 

sieci RBF składającym się z tych sieci. Charakterystykę sieci i zespołów sieci przedstawia 

tabela IV-12 w załączniku IV. Poniżej szczegółowo omówiono wyniki klasyfikacji dla 

preferowanych sieci i zespołów sieci w poszczególnych klasach ziarnowych. 

Tabela 8-27 zawiera informacje dotyczące przydatności klasyfikacyjnej 

poszczególnych zmiennych wejściowych do modelowania preferowanych sieci w układzie 

dwustanowym. Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najistotniejszymi zmiennymi były zmienne RCr, 

Iśr oraz Imin. Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne RCr, Imax oraz I min, natomiast dla 

klasy ziarnowej >125 µm zmienne Imin, RCr oraz RC1. 

Tabela 8-27. Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci neuronowych dla 
konwencjonalnych popiołów lotnych z węgla brunatnego w układzie 2 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa  
[µµµµm] 

Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 
ty

py
 0÷40 27 

      1   2 3   
40÷125 30       1  2  3 4  
>125 33   4 3   2    1   

 
Na rysunku 8-18 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8-18a) i zespoły sieci (rysunek  

8-18b). Natomiast w tabeli 8-28 zaprezentowano macierze pomyłek preferowanych sieci. 
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a)

b)

Rysunek 8-18. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren konwencjonalnych popiołów lotnych ze 
spalania węgla brunatnego realizowanych prze
zespoły sieci w układzie 2 stanowy.

W układzie dwustanowym 

79 – 94% ziaren popiołów lotnych. 

typy konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania w

sieć nr 21 (klasa ziarnowa 40÷125 µm) rozpoznawała 

sieć nr 24 (klasa ziarnowa >125 µm) rozpoznawała 

macierzy pomyłek (tabela 8

nieco wyższy poziom poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych nale

PBSb, ale nieco niższy dla typu PB

najefektywniejsze okazały się

w klasie ziarnowej 40÷125 µm).

Tabela 8-28. Macierz pomyłek 
spalania węgla brunatnego w układzie 2 stanowym.

Ilość typów Klasa ziarnowa [
1 2 

2 
ty

py
 

0÷40

40÷125

>125

79,16

76,84

0

PBb

PBSb
T

yp
y 

po
pi

oł
ów

78,94

79,96

0

PBb

PBSb

T
yp

y 
po

pi
oł

ów
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Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren konwencjonalnych popiołów lotnych ze 
gla brunatnego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 2 stanowym, b) 

zespoły sieci w układzie 2 stanowy. 

tanowym preferowane modele sieci poprawnie klasyfikowały około 

94% ziaren popiołów lotnych. Sieć nr 27 (klasa ziarnowa 0÷40 µm) rozpoznawała oba 

konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego w około 80 

 nr 21 (klasa ziarnowa 40÷125 µm) rozpoznawała oba typy w około 90 

 nr 24 (klasa ziarnowa >125 µm) rozpoznawała te typy w około 70 

erzy pomyłek (tabela 8-28) potwierdza te wyniki. Zespoły sieci Z7, Z8, Z9 wykazywały 

szy poziom poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych nale

ższy dla typu PBb. Spośród wszystkich sieci i zespołów sie

ektywniejsze okazały się: sieć nr 30 i zespół Z8 (klasyfikacja najpoprawniej przebiegała 

w klasie ziarnowej 40÷125 µm). 

Macierz pomyłek preferowanych sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych z
gla brunatnego w układzie 2 stanowym. 

Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek 
3 4 

0÷40 27 
PBb (27) 
PBSb (27) 

SUMA 

40÷125 30 
PBb (30) 
PBSb (30) 

SUMA 

>125 33 
PBb (33) 
PBSb (33) 

SUMA 

81,80

94,71

89,38

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Preferowane sieci - układ 2-stanowy
Sieć nr 33 (Klasa ziarnowa >125)
Sieć nr 30 (Klasa ziarnowa 40-125)
Sieć nr 27 (Klasa ziarnowa 0-40)

82,18

94,13

93,24

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Zespoły sieci - układ 2-stanowy 
Zespół sieci nr Z9 (Klasa ziarnowa >125)
Zespół sieci nr Z8 (Klasa ziarnowa 40-125)
Zespół sieci nr Z7 (Klasa ziarnowa 0-40)

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

   

 

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren konwencjonalnych popiołów lotnych ze 
e sieci w układzie 2 stanowym, b) 

e modele sieci poprawnie klasyfikowały około 

 nr 27 (klasa ziarnowa 0÷40 µm) rozpoznawała oba 

gla brunatnego w około 80 – 90%, 

w około 90 – 95%, natomiast 

w około 70 – 75%. Analiza 

) potwierdza te wyniki. Zespoły sieci Z7, Z8, Z9 wykazywały 

szy poziom poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych należących do typu 

ród wszystkich sieci i zespołów sieci 

8 (klasyfikacja najpoprawniej przebiegała 

ych sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych ze 

PBb PBSb 

5 6 

4372 194 
638 872 
5010 1066 
1952 55 
109 463 
2061 518 
1413 104 
372 345 
1785 449 

87,27

81,80

80 100

87,60

82,18

80 100
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Przedstawione sieci klasyfikujące popioły lotne z powodzeniem mogą być stosowane 

do rozpoznawania typów PBb i PBSb. Optymalną klasą ziarnową, w której należy prowadzić 

proces klasyfikacji jest klasa 40÷125 µm. 

8.5. Modele klasyfikujące dla fluidalnych popiołów lotnych 

Analogiczne do modeli klasyfikujących konwencjonalne popioły lotne (podrozdział 

8.4) stworzono modele sieci neuronowych klasyfikujące jedynie fluidalne popioły lotne 

(podrozdział 8.5.1). Dodatkowo opracowano oddzielne modele dla popiołów fluidalnych 

powstających z węgla kamiennego (podrozdział 8.5.2) i z węgla brunatnego (podrozdział 

8.5.3).  

8.5.1. Omówienie modeli klasyfikujących dla fluidalnych popiołów 

lotnych w układzie 4 stanowym i 2 stanowym 

W bieżącym podrozdziale omówiono dwa zagadnienia klasyfikacji fluidalnych 

popiołów lotnych. Klasyfikacji poddano wszystkie typy fluidalnych popiołów lotnych. 

Poniżej przedstawiono wyniki modelowania dla: czterostanowego zagadnienia klasyfikacji – 

identyfikującego 4 typy fluidalnych popiołów lotnych, oraz dwustanowego zagadnienia 

klasyfikacji – identyfikującego 2 typy fluidalnych popiołów lotnych. Schemat opracowania 

zagadnień klasyfikacyjnych i podziału fluidalnych popiołów na typy przedstawiono na 

rysunku 8-19. Dla wszystkich zagadnień rozpatrywano przypadki w następujących klasach 

ziarnowych: 0÷40, 40÷125, >125 µm. 

 

Rysunek 8-19. Schemat opracowania zagadnień klasyfikacyjnych i podziału fluidalnych popiołów 
lotnych na typy. 

Czterostanowe zagadnienie klasyfikacji obejmowało zaklasyfikowanie ziaren do 

jednego z czterech typów fluidalnych popiołów lotnych: FK, FKM, FB, FBM. Modele sieci 

klasyfikujących ziarna dla wszystkich klas ziarnowych zostały zbudowane w oparciu o zbiór 

zmiennych I (13 zmiennych wejściowych), scharakteryzowany w tabeli III-3 w załączniku III 

(sieci zbudowane w oparciu o zbiór zmiennych II charakteryzowały się gorszymi 

parametrami). Ogólna postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Klasyfikowane typy fluidalnych 
popiołów lotnych 

Rodzaj układu 
klasyfikującego 

Czterostanowy 

Dwustanowy 

Rodzaj uogólnienia 
wprowadzonego w 
podziale  popiołów 

Brak uogólnień 

Całkowite pominięcie 
wpływu biomasy FKc FBc 

FK FKM FB FBM 
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TYPY POPIOŁU LOTNEGO (FK, FKM, FB, FBM) =  
 f(R1, R2, R3, RC1, RE, RF, RCr, Ikurt., Imax, Iśr, Imin, Iσ, Iskoś.) 

W wyniku opisanej w podrozdziale 8.2 procedury, dla każdej klasy ziarnowej 

omawianego przypadku otrzymano po trzy modele sieci RBF o złożonej strukturze oraz po 

jednym zespole sieci RBF składającym się z tych sieci. Charakterystykę sieci i zespołów sieci 

przedstawia tabela IV-13 w załączniku IV. Poniżej szczegółowo omówiono wyniki 

modelowania dla poszczególnych klas ziarnowych. 

Tabela 8-29 przedstawia kolejność istotności klasyfikacyjnej poszczególnych 

zmiennych wejściowych do modelowania preferowanych sieci w układzie czterostanowym. 

Dla klasyfikacji ziaren w poszczególnych klasach ziarnowych największe znaczenie miały 

takie zmienne jak: Imin, Iσ i Iśr dla klasy ziarnowej 0÷40 µm; RCr, Imax i Iσ dla klasy ziarnowej 

40÷125 µm; oraz Imax, Iśr i Imin dla klasy ziarnowej >125 µm. 

Tabela 8-29. Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci neuronowych dla 
konwencjonalnych popiołów lotnych w układzie 4 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa  
[µµµµm] 

Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 
ty

py
 0÷40 3 9 10 7 5 8 12 11 13 4 3 1 2 6 

40÷125 6 10 11 13 5 7 12 1 8 2 6 4 3 9 
>125 9 

   
7 

  
5 

 1 2 3 4 6 
 

Na rysunku 8-20 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8-20a) i zespoły sieci (rysunek  

8-20b), a w tabeli 8-30 zaprezentowano macierze pomyłek preferowanych sieci. 



Badania wybranych wła

 

 

a)

b)

Rysunek 8-20. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów fluidalnych realizowanych przez: a) 
preferowane sieci w układzie 4 stanowym, b) zespoły sieci w układzie 4 stanowym

W układzie czterostanowym 

klasyfikowały około 63 – 71

95% poprawnych klasyfikacji) osi

0÷40 µm i 40÷125 µm; oraz typu 

popiołów lotnych była klasyfikowana poprawnie w około 45 

µm; typy FKM i FBM dla klasy >125 µm

bardzo duże trudności z klasyfikacj

przypisywane do każdego z pozostałych typów. Dodatkowo sie

zidentyfikować większości ziaren nale

najefektywniejszą okazała się

przebiega z największą dokładno

wykazywały nieco lepszy poziom poprawnych klasy

w porównaniu do preferowanych sieci w odpowiadaj

87,21

46,66

35,60

46,48

0

FK

FKM

FB

FBM

T
yp

y 
po

pi
oł

ów

87,79

50,16

29,07

46,70

0

FK

FKM

FB

FBM

T
yp

y 
po

pi
oł

ów
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Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów fluidalnych realizowanych przez: a) 
preferowane sieci w układzie 4 stanowym, b) zespoły sieci w układzie 4 stanowym

stanowym preferowane modele sieci oraz zespoły sieci poprawnie 

71% ziaren popiołów lotnych. Znakomite wyniki klasyfikacji (80 

95% poprawnych klasyfikacji) osiągnięto dla: typów FKM i FBM w klasach ziarnowych 

; oraz typu FK w klasie ziarnowej >125 µm.

popiołów lotnych była klasyfikowana poprawnie w około 45 – 65% (typ FK 

dla klasy >125 µm). Jednak każda z omawianych sieci napotykała 

ści z klasyfikacją ziaren należących do typu FB, które były mylnie 

żdego z pozostałych typów. Dodatkowo sieć nr 3 nie potrafiła poprawnie 

ę ści ziaren należących do typu FK. Spośród wszystkich sieci 

ą okazała się sieć nr 6, w związku z czym można stwierdzi

ę ą dokładnością w klasie ziarnowej 40÷125 µm

nieco lepszy poziom poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych

do preferowanych sieci w odpowiadających im klasach ziarnowych.

22,20

80,34

38,15

79,49

62,74

82,98

32,74

94,11

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Preferowane sieci - układ 4-stanowy
Sieć nr 9 (Klasa ziarnowa >125)
Sieć nr 6 (Klasa ziarnowa 40-125)
Sieć nr 3 (Klasa ziarnowa 0-40)

22,43

82,03

38,15

80,07

63,27

84,08

33,27

94,69

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Zespoły sieci - układ 4-stanowy 
Zespół sieci nr Z3 (Klasa ziarnowa >125)
Zespół sieci nr Z2 (Klasa ziarnowa 40-125)
Zespół sieci nr Z1 (Klasa ziarnowa 0-40)

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

   

 

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów fluidalnych realizowanych przez: a) 
preferowane sieci w układzie 4 stanowym, b) zespoły sieci w układzie 4 stanowym. 

e modele sieci oraz zespoły sieci poprawnie 

Znakomite wyniki klasyfikacji (80 – 

ów FKM i FBM w klasach ziarnowych 

w klasie ziarnowej >125 µm. Duża grupa ziaren 

65% (typ FK dla klasy 40÷125 

da z omawianych sieci napotykała 

cych do typu FB, które były mylnie 

ć nr 3 nie potrafiła poprawnie 

Spośród wszystkich sieci 

żna stwierdzić, że klasyfikacja 

40÷125 µm. Zespoły sieci 

fikacji ziaren popiołów lotnych  

cych im klasach ziarnowych.  

80,34

79,49

80 100

82,03

80,07

80 100
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Tabela 8-30. Macierz pomyłek preferowanych sieci dla fluidalnych popiołów lotnych w układzie 4 
stanowym. 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek FK FKM FB FBM 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
ty

py
 

0÷40 3 

FK (3) 186 111 19 53 
FKM (3) 336 997 38 157 
FB (3) 17 13 124 40 

FBM (3) 299 120 144 969 
SUMA 838 1241 325 1219 

40÷125 6 

FK (6) 1293 282 331 48 
FKM (6) 556 1960 381 22 
FB (6) 180 96 369 11 

FBM (6) 32 24 46 1295 
SUMA 2061 2362 1127 1376 

>125 9 

FK (9) 2836 696 312 589 
FKM (9) 259 719 159 121 
FB (9) 39 52 278 27 

FBM (9) 118 74 32 640 
SUMA 3252 1541 781 1377 

 
Analiza wykazała, że za pomocą utworzonych sieci można poprawnie klasyfikować 

jedynie ziarna popiołów należące do typów FK, FKM i FBM. Do tego celu należy zastosować 

sieci utworzone dla klas ziarnowych 40÷125 µm i >125 µm. Poprawna identyfikacja ziaren 

należących do typu FB jest w tym przypadku niemożliwa. Niedostateczna poprawność 

klasyfikacji popiołów lotnych w układzie czterostanowym spowodowana jest przede 

wszystkim małymi różnicami we właściwościach (szczególnie geometrycznych) ziaren 

analizowanych popiołów lotnych. W związku z zaistniałą sytuacją postanowiono 

przeprowadzić dodatkowe analizy dla układu dwustanowego. 

Dwustanowe zagadnienie klasyfikacji obejmowało klasyfikację dwóch uogólnionych 

typów fluidalnych popiołów lotnych (FKc, FBSc). Uogólnienie obejmowało całkowite 

pominięcie wpływu współspalania biomasy na podział fluidalnych popiołów lotnych. 

Do budowy modeli sieci neuronowych dla tego zagadnienia wykorzystano zbiór 

zmiennych I (13 zmiennych wejściowych), scharakteryzowany w tabeli III-3 w załączniku III 

(sieci zbudowane w oparciu o zbiór zmiennych II charakteryzowały się gorszymi 

parametrami). Ogólna postać modeli wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

TYPY POPIOŁU LOTNEGO -FKc, FBc) =  
 f(R1, R2, R3, RC1, RE, RF, RCr, Ikurt., Imax, Iśr, Imin, Iσ, Iskoś.) 

W wyniku opisanej w podrozdziale 8.2 procedury, dla każdej klasy ziarnowej 

omawianego przypadku otrzymano po trzy modele sieci RBF o złożonej strukturze oraz po 

jednym zespole sieci RBF składającym się z tych sieci. Charakterystykę sieci i zespołów sieci 
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przedstawia tabela IV-14 w zał

modelowania dla poszczególnych klas ziarnowych.

W tabeli 8-31 

poszczególnych zmiennych we

dwustanowym. Dla klasyfikacji ziaren w poszczególnych klasach ziarnowych najwi

znaczenie miały takie zmienne jak: 

klasy ziarnowej 40÷125 µm

Tabela 8-31. Analiza wrażliwo
popiołów lotnych w układzie 2 stanowym.

Ilość typów 
Klasa ziarnowa 

[µµµµm] 
1 2 

2 
ty

py
 0÷40 

40÷125 
>125 

Na rysunku 8-21 przedstawiono o

popiołów lotnych realizowanych przez 

(rysunek 8-21b), natomiast 

sieci. 

a)

b)

Rysunek 8-21. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów fluidalnych realizowanych przez: a) 
preferowane sieci w układzie 2 stanowym, b) zespoły sieci w układzie 2 stanowym.

75,96

72,24

0

FKc

FBc

T
yp

y 
po
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oł

ów

75,74

73,68

0
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14 w załączniku IV. Poniżej szczegółowo omówiono wyniki 

modelowania dla poszczególnych klas ziarnowych. 

31 zawarto informacje dotyczące przydatnoś

poszczególnych zmiennych wejściowych do modelowania preferowan

Dla klasyfikacji ziaren w poszczególnych klasach ziarnowych najwi

znaczenie miały takie zmienne jak: Imin, Iśr i Iσ dla klasy ziarnowej 0÷40 µm

0÷125 µm; oraz Imax, Iśr i RC1 dla klasy ziarnowej >125 µm.

liwości parametrów preferowanych sieci neuronowych
w układzie 2 stanowym. 

a ziarnowa  Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 
        

15 
      1 4 

18 10 11 13 3 8 12 6 9 
 

przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren 

popiołów lotnych realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8

, natomiast w tabeli 8-32 zaprezentowano macierze pomyłek 

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów fluidalnych realizowanych przez: a) 
preferowane sieci w układzie 2 stanowym, b) zespoły sieci w układzie 2 stanowym.

82,73

77,98

79,61

80,26

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Preferowane sieci - układ 2-stanowy
Sieć nr 18 (Klasa ziarnowa >125)
Sieć nr 15 (Klasa ziarnowa 40-125)
Sieć nr 12 (Klasa ziarnowa 0-40)

83,60

77,72

78,52

81,70

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Zespoły sieci - układ 2-stanowy 
Zespół sieci nr Z6 (Klasa ziarnowa >125)
Zespół sieci nr Z5 (Klasa ziarnowa 40-125)
Zespół sieci nr Z4 (Klasa ziarnowa 0-40)

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

ej szczegółowo omówiono wyniki 

ce przydatności klasyfikacyjnej 

preferowanych sieci w układzie 

Dla klasyfikacji ziaren w poszczególnych klasach ziarnowych największe 

la klasy ziarnowej 0÷40 µm; RCr, Imin i Iśr dla 

dla klasy ziarnowej >125 µm. 

neuronowych dla fluidalnych 

 I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

12 13 14 15 16 

 2 1 3  
 3 2 5 

 
1 2 4 5 7 

dsetek poprawnych klasyfikacji ziaren fluidalnych 

e sieci (rysunek 8-21a) i zespoły sieci 

32 zaprezentowano macierze pomyłek preferowanych 

   

 

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów fluidalnych realizowanych przez: a) 
preferowane sieci w układzie 2 stanowym, b) zespoły sieci w układzie 2 stanowym. 

82,73

80 100

83,60

80 100
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Przeprowadzone analizy wyników dla układu dwustanowego wykazały,  

że preferowane modele sieci oraz zespoły sieci poprawnie klasyfikowały około 75 – 80% 

ziaren fluidalnych popiołów lotnych. Sieć nr 12 (klasa ziarnowa 0÷40 µm) rozpoznawała oba 

typy fluidalnych popiołów lotnych w około 78 – 83%, sieć nr 15 (klasa ziarnowa 40÷125 µm) 

rozpoznawała oba typy popiołów w około 80%, natomiast sieć nr 18 (klasa ziarnowa >125 

µm) rozpoznawała oba typy popiołów w około 72 – 76%. Analiza macierzy pomyłek (tabela 

8-32) potwierdza te wyniki. Zespoły sieci Z4, Z5, Z6 wykazywały podobny poziom 

poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych. Spośród wszystkich sieci 

najefektywniejsze okazały się: sieć nr 12 i zespół sieci Z4, w związku z czym można 

stwierdzić, że klasyfikacja przebiega z największą dokładnością w klasie ziarnowej 0÷40 µm. 

Tabela 8-32. Macierz pomyłek preferowanych sieci dla fluidalnych popiołów lotnych w układzie 2 
stanowym. 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek FKc FBc 

1 2 3 4 5 6 

2 
ty

py
 

0÷40 12 
FKc (12) 1720 340 
FBc (12) 359 1204 
SUMA 2079 1544 

40÷125 15 
FKc (15) 3521 494 
FBc (15) 902 2009 
SUMA 4423 2503 

>125 18 
FKc (18) 3641 599 
FBc (18) 1152 1559 
SUMA 4793 2158 

 
Poprawność klasyfikacji ziaren popiołów lotnych osiągała znakomite wyniki dla obu 

typów fluidalnych popiołów lotnych we wszystkich klasach ziarnowych. Przedstawione sieci 

klasyfikujące popioły lotne z powodzeniem mogą być stosowane do rozpoznawania typów 

FBc i FKc. Optymalną klasą ziarnową, w której należy prowadzić proces klasyfikacji jest 

klasa 0÷40 µm. 

8.5.2. Omówienie modeli klasyfikujących dla fluidalnych popiołów 

lotnych ze spalania węgla kamiennego w układzie 2 stanowym. 

W bieżącym podrozdziale omówiono wyniki klasyfikacji fluidalnych popiołów 

lotnych ze spalania węgla kamiennego. Poniżej przedstawiono wyniki modelowania dla 

dwustanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 2 typy fluidalnych popiołów 

lotnych ze spalania węgla kamiennego. Schemat opracowania zagadnień klasyfikacyjnych  

i podziału fluidalnych popiołów ze spalania węgla kamiennego na typy przedstawiono na 

rysunku 8-22. Dla wszystkich zagadnień rozpatrywano przypadki w następujących klasach 

ziarnowych: 0÷40, 40÷125, >125 µm. 
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Rysunek 8-22. Schemat opracowania zagadnień klasyfikacyjnych i podziału fluidalnych popiołów 
lotnych ze spalania węgla kamiennego na typy. 

Dwustanowe zagadnienie klasyfikacji fluidalnych popiołów lotnych ze spalania węgla 

kamiennego obejmowało zaklasyfikowanie ziaren do jednego z dwóch typów fluidalnych 

popiołów lotnych (FK lub FKM). Modele sieci klasyfikujących ziarna należące do 

poszczególnych klas zostały zbudowane w oparciu o odmienne, optymalne zbiory zmiennych. 

Do budowy modeli sieci neuronowych dla dwustanowego zagadnienia klasyfikacji 

konwencjonalnych popiołów lotnych dla klasy ziarnowej 0÷40 µm, wykorzystano zbiór 

zmiennych II (Imax, Iśr, Imin, Iσ), scharakteryzowany w tabeli III-6 w załączniku III. Sieci te 

charakteryzowały się lepszymi parametrami jakościowymi i mniejszymi błędami niż sieci 

oparte na zbiorze zmiennych I. Ogólna postać modeli dla klasy ziarnowej 0÷40 µm wyrażona 

jest następującą zależnością funkcyjną: 

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -d@, d@É1 	 P-q�ÃÇ, qś[ , q�g�, qσ1  
Do budowy modeli sieci neuronowych dla klasy ziarnowej 40÷125 µm, wykorzystano zbiór 

zmiennych I (R1, R2, R3, RC1, RE, RCr, Ikurt., Imax, Iśr, Imin, Iσ, Iskoś.), scharakteryzowany w tabeli 

III-6 w załączniku III (sieci utworzone dla zbioru zmiennych II cechowały się większymi 

błędami i gorszą jakością). Ogólna postać modeli wyrażona jest następującą zależnością 

funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -d@, d@É1 	P-¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
Zaś do budowy modeli sieci neuronowych dla klasy ziarnowej >125 µm, wykorzystano zbiór 

zmiennych II (Imax, Imin, Iσ), scharakteryzowany w tabeli III-6 w załączniku III (sieci dla 

zbioru zmiennych I osiągały nieco gorsze parametry klasyfikacji, a dodatkowo zastosowanie 

tylko trzech parametrów znacznie skróciło czas obliczeń). Ogólna postać modeli wyrażona 

jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -d@, d@É1 	 P-q�ÃÇ, q�g�, qσ1  
Dla każdego przypadku otrzymano po pięć modeli sieci oraz po jednym zespole sieci 

składającym się z trzech preferowanych sieci. Charakterystykę sieci i zespołu sieci 

przedstawia tabela IV-15 w załączniku IV. Poniżej omówiono wyniki klasyfikacji osiągane 

przez preferowane sieci dla poszczególnych klas ziarnowych. 

Klasyfikowane typy 
fluidalnych popiołów lotnych 
ze spalania wegla kamiennego 

FK FKM 

Rodzaj układu 
klasyfikującego 

Dwustanowy 

Rodzaj uogólnienia 
wprowadzonego w 
podziale  popiołów 

Brak uogólnień 
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Tabela 8-33 zawiera

poszczególnych zmiennych wej

dwustanowym. Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najistotniejszymi zmiennymi były zmienne I

Imin oraz Imax. Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne I

klasy ziarnowej >125 µm zmienne I

Tabela 8-33. Analiza wrażliwo
popiołów lotnych z węgla kamiennego w układzie 2 stanowym.

Ilość typów 
Klasa ziarnowa 

[µµµµm] 
1 2 

2 
ty

py
 0÷40 

40÷125 
>125 

Na rysunku 8-23 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez 

8-23b). Dodatkowo w tabel

ilustrującą pomyłki popełniane w klasyfikacji przez poszczególne sieci.

a)

b)

Rysunek 8-23. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren fluidalnych
węgla kamiennego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 2 stanowym, b) zespoły sieci 
w układzie 2 stanowy. 

Przeprowadzone analizy 

że preferowane modele sieci oraz zespoły sieci poprawnie klasyfikowały około 

76,08
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33 zawiera informacje dotyczące przydatnoś

poszczególnych zmiennych wejściowych do modelowania preferowan

stanowym. Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najistotniejszymi zmiennymi były zmienne I

. Dla klasy ziarnowej 40÷125 µm były to zmienne Iσ, Iśr oraz I

klasy ziarnowej >125 µm zmienne Imin, Iσ oraz Imax. 

liwości parametrów preferowanych sieci neuronowych
ęgla kamiennego w układzie 2 stanowym. 

Klasa ziarnowa  Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 
        

10 5 6 
 

4 7 8 11 
 

15 
        

 
przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

h realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8-23a) i zespoły sieci (rysunek 

tabeli 8-34 zaprezentowano analizę macierzy pomyłek dla 

 pomyłki popełniane w klasyfikacji przez poszczególne sieci.  

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren fluidalnych popiołów 
gla kamiennego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 2 stanowym, b) zespoły sieci 

Przeprowadzone analizy wyników dla układu dwustanow

e modele sieci oraz zespoły sieci poprawnie klasyfikowały około 

72,79

71,39

69,92

66,05

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Preferowane sieci - układ 2-stanowy
Sieć nr 15 (Klasa ziarnowa >125)
Sieć nr 10 (Klasa ziarnowa 40-125)
Sieć nr 5 (Klasa ziarnowa 0-40)

70,64

73,17

78,36

77,10

20 40 60
Klasyfikacje poprawne [%]

Zespoły sieci - układ 2-stanowy 
Zespół sieci nr Z3 (Klasa ziarnowa >125)
Zespół sieci nr Z2 (Klasa ziarnowa 40-125)
Zespół sieci nr Z1 (Klasa ziarnowa 0-40)

w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

ce przydatności klasyfikacyjnej 

preferowanych sieci w układzie 

stanowym. Dla klasy ziarnowej 0÷40 µm najistotniejszymi zmiennymi były zmienne Iσ, 

oraz Imin, natomiast dla 

neuronowych dla fluidalnych 

kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 

12 13 14 15 16 

3 4 2 1  
10 2 3 1 9 
3  1 2  

przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

a) i zespoły sieci (rysunek  

macierzy pomyłek dla tych sieci 

   

   

 

popiołów lotnych ze spalania 
gla kamiennego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 2 stanowym, b) zespoły sieci 

stanowego wykazały,  

e modele sieci oraz zespoły sieci poprawnie klasyfikowały około 68 – 76% 

80 100

80 100
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ziaren popiołów lotnych. Sieć nr 5 (klasa ziarnowa 0÷40 µm) rozpoznawała oba typy 

fluidalnych popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego w około 70%, sieć nr 10 (klasa 

ziarnowa 40÷125 µm) rozpoznawała oba typy w około 66 – 70%, natomiast sieć nr 15 (klasa 

ziarnowa >125 µm) rozpoznawała oba typy w około 76%. Analiza macierzy pomyłek (tabela 

8-34) potwierdza te wyniki. Zespoły sieci nr Z1, Z2, Z3 wykazywały wyższy poziom 

poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych należących do prawie wszystkich typów 

(wyjątek stanowił typ FK w klasie ziarnowej 0÷40 µm). W przypadku klasy ziarnowej 

40÷125 µm klasyfikacja popiołów fluidalnych z węgla kamiennego wykonywana za pomocą 

zespołu sieci Z2 osiągała znacznie lepsze wyniki (ok. 10%), niż klasyfikacja za pomocą sieci 

nr 10. Spośród wszystkich sieci i zespołów sieci najefektywniejszy okazał zespół sieci Z2 

(klasyfikacja najpoprawniej przebiegała w klasie ziarnowej 40÷125 µm). 

Tabela 8-34. Macierz pomyłek preferowanych sieci dla fluidalnych popiołów lotnych ze spalania 
węgla kamiennego w układzie 2 stanowym. 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek FK FKM 
1 2 3 4 5 6 

2 
ty

py
 

0÷40 5 
FK (5) 610 355 

FKM (5) 228 886 
SUMA 838 1241 

40÷125 10 
FK (10) 1441 802 

FKM (10) 620 1560 
SUMA 2061 2362 

>125 15 
FK (15) 2474 381 

FKM (15) 778 1160 
SUMA 3252 1541 

 
Przedstawione sieci klasyfikujące fluidalne popioły lotne ze spalania węgla 

kamiennego mogą być stosowane do rozpoznawania typów FK i FKM. Optymalną klasą 

ziarnową, w której należy prowadzić proces klasyfikacji jest klasa 40÷125 µm. Istotne jest 

jednak by klasyfikacja wykonywana była za pomocą zespołu sieci, a nie pojedynczej sieci. 

8.5.3. Omówienie modeli klasyfikujących dla fluidalnych popiołów 

lotnych ze spalania węgla brunatnego w układzie 2 stanowym 

W bieżącym podrozdziale omówiono wyniki klasyfikacji fluidalnych popiołów 

lotnych ze spalania węgla brunatnego. Poniżej przedstawiono wyniki modelowania dla 

dwustanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 2 typy fluidalnych popiołów 

lotnych ze spalania węgla brunatnego. Schemat opracowania zagadnień klasyfikacyjnych  

i podziału fluidalnych popiołów ze spalania węgla brunatnego na typy przedstawiono na 

rysunku 8-24. Dla wszystkich zagadnień rozpatrywano przypadki w następujących klasach 

ziarnowych: 0÷40, 40÷125, >125 µm. 
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Rysunek 8-24. Schemat opracowania zagadnień klasyfikacyjnych i podziału fluidalnych popiołów 
lotnych ze spalania węgla brunatnego na typy. 

Dwustanowe zagadnienie klasyfikacji fluidalnych popiołów lotnych ze spalania węgla 

brunatnego obejmowało zaklasyfikowanie ziaren do jednego z dwóch typów fluidalnych 

popiołów lotnych (FB lub FBM). Modele sieci klasyfikujących ziarna dla poszczególnych 

klas zostały zbudowane w oparciu o odmienne, optymalne zbiory zmiennych. 

Do budowy modeli sieci neuronowych dla klasy ziarnowej 0÷40 µm, wykorzystano 

zbiór zmiennych II (R1, R2, RC1, RE, RCr, Ikurt., Imax, Iσ, Iskoś.), scharakteryzowany w tabeli III-7 

w załączniku III. Sieci te charakteryzowały się lepszymi parametrami jakościowymi  

i mniejszymi błędami niż sieci oparte na zbiorze zmiennych I. Ogólna postać modeli dla klasy 

ziarnowej 0÷40 µm wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -d�, d�É1 	 P-¤:, ¤B, ¤Î:, ¤Ò , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qσ, q�#Ýś.1  
Do budowy modeli sieci neuronowych dla pozostałych klas ziarnowych wykorzystano zbiór 

zmiennych I (R1, R2, R3, RC1, RE, RCr, Ikurt., Imax, Iśr, Imin, Iσ, Iskoś.), scharakteryzowany w tabeli 

III-2 w załączniku III (sieci dla zbioru zmiennych II osiągały gorsze parametry klasyfikacji). 

Ogólna postać modeli dla klas ziarnowych 40÷125 µm i >125 µm wyrażona jest następującą 

zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -d�, d�É1 	P-¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.1  
Dla każdego przypadku otrzymano po pięć modeli sieci oraz po jednym zespole sieci 

składającym się z trzech preferowanych sieci. Charakterystykę sieci i zespołu sieci 

przedstawia tabela IV-16 w załączniku IV. Poniżej omówiono wyniki klasyfikacji osiągane 

przez preferowane sieci dla poszczególnych klas ziarnowych. 

Tabela 8-35 zawiera informacje dotyczące przydatności klasyfikacyjnej 

poszczególnych zmiennych wejściowych do modelowania preferowanych sieci w układzie 

dwustanowym (ukazuje kolejność wprowadzania zmiennych wejściowych do modeli sieci). 

Dla poszczególnych klas ziarnowych najistotniejszymi w klasyfikacji zmiennymi były: Iskoś., 

R3 i Iσ dla klasy ziarnowej 0÷40 µm; RCr, R3 i Iσ dla klasy ziarnowej 40÷125 µm; oraz Imax, Iśr 

i Iσ  dla klasy ziarnowej >125 µm. 

Klasyfikowane typy 
fluidalnych popiołów lotnych 
ze spalania wegla brunatnego 

FB FBM 

Rodzaj układu 
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podziale  popiołów 

Brak uogólnień 
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Tabela 8-35. Analiza wrażliwo
popiołów lotnych z węgla brunatnego w układzie 2 stanowym.

Ilość typów 
Klasa ziarnowa 

[µµµµm] 
1 2 

2 
ty

py
 0÷40 

40÷125 
>125 

Na rysunku 8-25 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez 

8-25b). Natomiast tabela 8-

a)

b)

Rysunek 8-25. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren fluidalnych
węgla brunatnego realizowanych przez: a) 
w układzie 2 stanowy. 

W układzie dwustanowym 

77 – 99% ziaren popiołów lotnych. 

fluidalnych popiołów lotnych ze spalania w
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µm) rozpoznawała te typy w około 7

te wyniki. Zespoły sieci Z

klasyfikacji ziaren popiołów. Spo

okazały się: sieć nr 10 i zespół nr 

µm). 
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liwości parametrów preferowanych sieci neuronowych
ęgla brunatnego w układzie 2 stanowym. 

Klasa ziarnowa  Nr  
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 
  2      

10 
  2 5 

  1  
15 

      
5 7 

 
przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8-25a) i zespoły sieci (rysunek 

-36 prezentuje macierz pomyłek dla preferowanych sieci.

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren fluidalnych popiołów 
gla brunatnego realizowanych przez: a) preferowane sieci w układzie 2 stanowym, b) zespoły sieci 

tanowym preferowane modele sieci poprawnie klasyfikowały około 

% ziaren popiołów lotnych. Sieć nr 5 (klasa 0÷40 µm) rozpoznawała oba typy 

ołów lotnych ze spalania węgla brunatnego w około 8

40÷125 µm) rozpoznawała oba typy w około 99 – 100%, natomiast sieć

ypy w około 77%. Analiza macierzy pomyłek (tabela 8

ły sieci Z1, Z2, Z3 wykazywały nieco niższy 

klasyfikacji ziaren popiołów. Spośród wszystkich sieci i zespołów sie

i zespół nr 2 (klasyfikacja najpoprawniej przebiegała w klasie 40÷125 
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w lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

neuronowych dla fluidalnych 

kurt.  I max I śr I min I σσσσ I skoś. 
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przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 
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popiołów lotnych ze spalania 
preferowane sieci w układzie 2 stanowym, b) zespoły sieci 

e modele sieci poprawnie klasyfikowały około 

(klasa 0÷40 µm) rozpoznawała oba typy 

gla brunatnego w około 86%, sieć nr 10 (klasa 

%, natomiast sieć nr 15 (klasa >125 

%. Analiza macierzy pomyłek (tabela 8-36) potwierdza 

 poziom poprawnych 

ród wszystkich sieci i zespołów sieci najefektywniejsze 

(klasyfikacja najpoprawniej przebiegała w klasie 40÷125 
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Tabela 8-36. Macierz pomyłek preferowanych sieci dla fluidalnych popiołów lotnych ze spalania 
węgla brunatnego w układzie 2 stanowym. 

Ilość typów Klasa ziarnowa [µµµµm] Nr sieci Macierz pomyłek FB FBM 
1 2 3 4 5 6 

2 
ty

py
 

0÷40 5 
FB (5) 250 280 

FBM (5) 75 939 
SUMA 325 1219 

40÷125 10 
FB (10) 1127 18 

FBM (10) 0 1358 
SUMA 1127 1376 

>125 15 
FB (15) 673 198 

FBM (15) 108 1179 
SUMA 781 1377 

 
Przedstawione sieci klasyfikujące popioły lotne z powodzeniem mogą być stosowane 

do rozpoznawania typów FB i FBM. Optymalną klasą ziarnową, w której należy prowadzić 

proces klasyfikacji jest klasa 40÷125 µm. 

8.6. Porównanie modeli klasyfikujących dla popiołów  

ze spalania węgla kamiennego i popiołów ze spalania 

węgla brunatnego w układzie 3 stanowym 

Przedstawione we wcześniejszych podrozdziałach analizy dotyczyły 

wielostopniowego klasyfikowania wszystkich typów popiołów lotnych, bądź też oddzielnie 

popiołów lotnych produkowanych w różnych typach kotłów (fluidalnych  

i konwencjonalnych). W tym podrozdziale skupiono się na określeniu możliwości zgrubnej 

oceny próbek popiołów lotnych na podstawie zakwalifikowania ich do jednego z trzech 

uogólnionych typów. Jednak należy zauważyć, że utworzono oddzielnie sieci klasyfikujące 

dla popiołów z węgla kamiennego i popiołów z węgla brunatnego. Rozdział popiołów 

pochodzących ze spalania różnych węgli jest uzasadniony, także tym, że popioły lotne z węgli 

kamiennych i węgli brunatnych są produkowane i składowane oddzielnie, dodatkowo  

w różnych rejonach Polski. Ponadto popioły należące do tych dwóch grup istotnie różnią się 

właściwościami i pochodzenie próbek zawierające poszczególne rodzaje popiołów można 

wstępnie ocenić na podstawie obserwacji makroskopowej. 

Poniżej omówiono wyniki klasyfikacji popiołów lotnych ze spalania węgla 

kamiennego i popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego (podział popiołów lotnych na 

typy omówiono w podrozdziale 8.1). Poniżej przedstawiono wyniki modelowania dla: 

trójstanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 3 typy popiołów lotnych z węgla 

kamiennego, oraz trójstanowego zagadnienia klasyfikacji – identyfikującego 3 typy popiołów 
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lotnych z węgla brunatnego. Schemat opracowania zagadnień klasyfikacyjnych 

przedstawiono na rysunku 8-26. W obu przypadkach podczas wyznaczania typów popiołów 

lotnych klasyfikowanych za pomocą tych modeli wprowadzono uogólnienie polegające  

na całkowitym pominięciu wpływ współspalania biomasy na podział popiołów lotnych. Dla 

wszystkich trzech zagadnień rozpatrywano przypadki w następujących klasach ziarnowych: 

0÷40, 40÷125, >125 µm. 

 

Rysunek 8-26. Schemat opracowania zagadnień klasyfikacyjnych i podziału popiołów lotnych. 

Trójstanowe zagadnienie klasyfikacji popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego 

obejmowało zaklasyfikowanie ziaren do jednego z trzech uogólnionych typów popiołów 

lotnych powstających w wyniku spalania węgla kamiennego (PKb, PKSb, FKb). Modele sieci 

klasyfikujących ziarna należące do poszczególnych klas zostały zbudowane w oparciu o zbiór 

zmiennych I (13 zmiennych wejściowych), scharakteryzowany w tabeli III-8 w załączniku III. 

Sieci te charakteryzowały się lepszymi parametrami jakościowymi i mniejszymi błędami niż 

sieci oparte na zbiorze zmiennych II. Ogólna postać modeli dla wszystkich klas ziarnowych 

wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s@Þ , s@2Þ , d@Þ1 	P � ¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.QRÄ uüuSüłó� � �ę»RÄ AÄ3S*kk*»ü-�ÄÍ. qqq / 8 �,Ł. qqq1�  
Równocześnie zbudowano modele trójstanowe klasyfikujące popioły lotne ze spalania 

węgla brunatnego, które klasyfikowały ziarna tych popiołów do jednego z trzech 

uogólnionych typów (PBb, PBSb, FBb). Do budowy modeli sieci neuronowych dla 

trójstanowego zagadnienia klasyfikacji popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego dla 

klas ziarnowych 0÷40 µm i >125 µm, wykorzystano zbiór zmiennych I (R1, R2, R3, RC1, RE, 

RCr, Ikurt., Imax, Iśr, Imin, Iσ, Iskoś.) scharakteryzowany w tabeli III-9 w załączniku III. Sieci te 

charakteryzowały się lepszymi parametrami jakościowymi i mniejszymi błędami niż sieci 

oparte na zbiorze zmiennych II. Ogólna postać modeli dla klas ziarnowych 0÷40 µm i >125 

µm wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  
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Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s�Þ, s�2Þ , d�Þ1 	P � ¤:, ¤B, ¤�, ¤Î:, ¤Ò , ¤Æ , ¤Î[ , q#F[w., q�ÃÇ , qś[ , q�g�, qσ, q�#Ýś.QRÄ uüuSüłó� � �ę»RÄ ÍÐ=kÄ�k*»ü-�ÄÍ. qqq / 9 �,Ł. qqq1�  
Do budowy modeli sieci neuronowych dla trójstanowego zagadnienia klasyfikacji popiołów 

lotnych dla klasy ziarnowej 40÷125 µm wykorzystano zbiór zmiennych II (R3, RC1, RCr, Imax, 

Iśr, Imin, Iσ), scharakteryzowany w tabeli III-9 w załączniku III (sieci dla zbioru zmiennych I 

charakteryzowały się gorszymi parametrami klasyfikacji). Ogólna postać modeli dla tej klasy 

wyrażona jest następującą zależnością funkcyjną:  

Ú¢s s¿sq¿Ł� t¿Ú§ÀÜ¿ -s�Þ, s�2Þ , d�Þ1 	P � ¤�, ¤Î:, ¤Î[ , q�ÃÇ, qś[ , q�g�, qσ QRÄ uüuSüłó� � �*»RÄ ÍÐ=kÄ�k*»ü -�ÄÍ. qqq / 9 �,Ł. qqq1�  
W wyniku opisanej w podrozdziale 8.2 procedury, dla obu zagadnień 

klasyfikacyjnych, dla każdej klasy ziarnowej otrzymano po trzy modele sieci RBF o złożonej 

strukturze oraz po jednym zespole sieci RBF składającym się z tych sieci. Charakterystykę 

sieci i zespołów sieci przedstawią tabele: IV-17 i IV-18 w załączniku IV. 

Poniżej szczegółowo omówiono i porównano wyniki modelowania dla preferowanych 

sieci i zespołów sieci klasyfikujących zarówno popioły lotne z węgla kamiennego, jak  

i popioły lotne z węgla brunatnego. 

Tabela 8-37 zawiera informacje dotyczące przydatności klasyfikacyjnej 

poszczególnych zmiennych wejściowych do modelowania preferowanych sieci w układzie 

trójstanowym (ukazuje kolejność wprowadzania zmiennych wejściowych do modeli sieci). 

Najistotniejszymi zmiennymi w klasyfikacji popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego 

były: Imin, RE i RC1 dla klasy ziarnowej 0÷40 µm; RC1, Imin i Imax dla klasy ziarnowej 40÷125 

µm; oraz Imax, RCr i Iśr dla klasy ziarnowej >125 µm. Natomiast w klasyfikacji popiołów  

z węgla brunatnego, największy udział miały takie zmienne jak: RCr, Imax i Iσ dla klasy 

ziarnowej 0÷40 µm; RCr, Imax i Imin dla klasy ziarnowej 40÷125 µm; oraz Imin, Imax i Iśr dla 

klasy ziarnowej >125 µm. 
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Tabela 8-37. Analiza wrażliwości parametrów preferowanych sieci neuronowych dla popiołów 
lotnych ze spalania węgla kamiennego w układzie 3 stanowym i dla popiołów lotnych ze spalania 
węgla brunatnego w układzie 3 stanowym. 

Rodzaj 
popiołu 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Nr 
sieci R1 R2 R3 RC1 RE RF RCr I kurt.  Imax I śr Imin I σσσσ I skoś. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Popiół z 
węgla 

kamiennego 
3 typy 

0÷40 3 8 11 
 3 2 12 10 7 4 6 1 9 5 

40÷125 6 10 
 

11 1 7 
 

9 8 3 4 2 5 6 
>125 9 

   
6 

  2  1 3 4 
 

5 
Popiół z 
węgla 

brunatnego 
3 typy 

0÷40 12 
   

6 
  1 7 2 5 4 3  

40÷125 15 
  

7 6 
  1  2 4 3 5 

 
>125 18 

      
4 

 2 3 1 5 6 
 

Na rysunku 8-27 przedstawiono odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych ze spalania węgla kamiennego realizowanych przez preferowane sieci (rysunek  

8-27a) i zespoły sieci (rysunek 8-27b) oraz odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych ze spalania węgla brunatnego realizowanych przez preferowane sieci (rysunek 8-27c) 

i zespoły sieci (rysunek 8-27d). Natomiast w tabelach 8-38 i 8-39 zaprezentowano macierze 

pomyłek dla preferowanych sieci realizujących klasyfikacje popiołów lotnych ze spalania 

węgli kamiennych i brunatnych.  

Przeprowadzone analizy w układzie trójstanowym wykazały, że preferowane modele 

sieci oraz zespoły sieci poprawnie klasyfikowały około 66 – 81% ziaren popiołów lotnych  

z węgla kamiennego. Bardzo dobre wyniki (74 – 94% poprawnych klasyfikacji) klasyfikacja 

ziaren popiołów osiągała dla typu PKb w klasie ziarnowej 0÷40 µm oraz typu FKb w klasach 

ziarnowych 40÷125 µm i >125 µm. Kolejna część ziaren popiołów lotnych była 

klasyfikowana poprawnie w około 63 – 70% (typ FKb dla klasy 0÷40 µm; typy PKb dla klas 

40÷125 µm i >125 µm). Największe problemy wszystkie omówione sieci miały z ziarnami 

należącymi do typu PKSb, przy czym sieć nr 3 nie rozpoznawała ziaren tego typu praktycznie 

w ogóle. Spośród wszystkich sieci najefektywniejszą okazała się sieć nr 9, w związku z czym 

można stwierdzić, że klasyfikacja przebiega z największą dokładnością w klasie ziarnowej 

>125 µm. Zespoły sieci wykazywały bardzo podobny poziom poprawnych klasyfikacji ziaren 

popiołów w porównaniu do preferowanych sieci w odpowiadających im klasach ziarnowych. 

W układzie trójstanowym klasyfikacji popiołów lotnych z węgla brunatnego 

preferowane modele sieci poprawnie klasyfikowały około 74 – 81% ziaren popiołów lotnych. 

Poprawność klasyfikacji ziaren popiołów lotnych osiągała znakomite wyniki (74 – 92%) dla: 

typu PBb we wszystkich klasach ziarnowych; oraz typu FBb w klasach ziarnowych 40÷125 

µm i >125 µm. Pozostałe ziarna popiołów lotnych były klasyfikowane poprawnie w około 53 

– 67%. Największe problemy wszystkie omówione sieci miały z ziarnami należącymi do typu 

PBSb. Spośród wszystkich sieci najefektywniejszą okazała się sieć nr 12, w związku z czym 
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można stwierdzić, że klasyfikacja przebiega z największą dokładnością w klasie ziarnowej 

0÷40 µm. Analiza macierzy pomyłek (tabele 8-38 i 8-39) potwierdza te wyniki. Zespoły sieci 

nr Z4, Z5, Z6 wykazywały podobny poziom poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów 

lotnych. 
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Rysunek 8-27. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren 
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  b)

  d)

Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych: a) preferowane sieci w układzie 3 stanowym klasyfikuj
kamiennego; b) zespoły sieci w układzie 3 stanowym klasyfikujące popioły ze spalania węgla kamiennego; c) preferowane sieci w układzie 3 stanowym 

ce popioły ze spalania brunatnego; d) zespoły sieci w układzie 3 stanowym klasyfikujące popioły ze spalania węgla 
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Tabela 8-38. Macierz pomyłek preferowanych sieci dla popiołów lotnych ze spalania węgla 
kamiennego w układzie 3 stanowym. 

Rodzaj 
popiołu 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Nr 
sieci 

Macierz 
pomyłek PKb PKSb FKb 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P
op

ió
ł z

 w
ęg

la
 k

am
ie

nn
eg

o 

3 
ty

py
 

0÷40 3 

PKb (3) 4134 1230 756 
PKSb (3) 18 9 7 
FKb (3) 401 263 1316 
SUMA 4553 1502 2079 

40÷125 6 

PKb (6) 2568 577 529 
PKSb (6) 760 1801 623 
FKb (6) 539 944 3271 
SUMA 3867 3322 4423 

>125 9 

PKb (9) 1681 213 214 
PKSb (9) 90 421 61 
FKb (9) 638 359 4518 
SUMA 2409 993 4793 

Tabela 8-39. Macierz pomyłek preferowanych sieci dla popiołów lotnych ze spalania węgla 
brunatnego w układzie 3 stanowym. 

Rodzaj 
popiołu 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Nr 
sieci 

Macierz 
pomyłek PKb PKSb FKb 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P
op

ió
ł z

 w
ęg

la
 b

ru
na

tn
eg

o 

3 
ty

py
 

0÷40 12 

PBb (12) 4526 311 488 
PBSb (12) 138 678 81 
FBb (12) 346 77 975 
SUMA 5010 1066 1544 

40÷125 15 

PBb (15) 1595 46 549 
PBSb (15) 61 292 91 
FBb (15) 405 180 1863 
SUMA 2061 518 2503 

>125 18 

PBb (18) 1413 123 303 
PBSb (18) 65 244 41 
FBb (18) 307 82 1814 
SUMA 1785 449 2158 

 
Wyniki obu analiz są bardzo podobne. Zarówno w zagadnieniu realizującym 

klasyfikację popiołów lotnych z węgla kamiennego, jak i w zagadnieniu dotyczącym 

klasyfikacji popiołów z węgla brunatnego, utworzone sieci, we wszystkich klasach 

ziarnowych z dużą poprawnością realizowały klasyfikację dwóch z trzech typów popiołów 

lotnych (typy PKb i FKb dla popiołów z węgla kamiennego oraz typy PBb i FBb dla popiołów 

z węgla brunatnego). Ziarna należące do trzeciego typu (typ PKSb dla popiołów z węgla 

kamiennego oraz typy PBSb dla popiołów z węgla brunatnego) należy klasyfikować za 

pomocą innych modeli.  

Na podstawie analizy macierzy pomyłek (tabela 8-38 i 8-39) można wywnioskować 

również, że konwencjonalne popioły lotne zawierające produkty odsiarczania spalin  
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i pochodzące zarówno ze spalania węgla kamiennego, jak i brunatnego, charakteryzują się 

właściwościami pośrednimi pomiędzy właściwościami popiołów konwencjonalnych  

i fluidalnych (ziarna tego typu były zaliczane do popiołów konwencjonalnych i do popiołów 

fluidalnych).  

Dodatkowo wyznaczono klasy ziarnowe, w których proces klasyfikacji przebiega  

z największą skutecznością. W przypadku popiołów z węgla kamiennego była to  

klasa >125 µm, a w przypadku popiołów z węgla brunatnego – 0÷40 µm. 

Poprawność klasyfikacji ziaren za pomocą utworzonych sieci osiąga bardzo dobre 

wyniki w przypadku klasyfikacji na typy ziaren konwencjonalnych i fluidalnych popiołów 

lotnych. Natomiast utworzone modele klasyfikacyjne w mniejszym stopniu rozpoznają ziarna 

należące do popiołów lotnych zawierających produkty odsiarczania spalin. W związku z tym 

w przypadku identyfikacji próbek popiołów lotnych o nieznanym składzie analizę 

wykonywaną przy pomocy wyżej opisanych sieci należy uzupełnić dodatkową klasyfikacją za 

pomocą innych modeli sieci.   

8.7. Podsumowanie wyników badań.  

W rozdziale 8. przeprowadzona została analiza właściwości popiołów lotnych 

otrzymanych w wyniku komputerowej analizy obrazów uzyskanych ze skaningowego 

mikroskopu elektronowego. Badania te polegały na stworzeniu modeli sieci neuronowych, 

które w sposób automatyczny z dużą poprawnością klasyfikowały ziarna popiołów lotnych na 

typy, na postawie określonych parametrów geometrycznych i statystycznych parametrów 

szarości tych ziaren.  

Klasyfikacji poddano ziarna należące do piętnastu próbek popiołów lotnych, w trzech 

klasach ziarnowych: 0÷40, 40÷125, >125 µm. W pierwszym etapie wykorzystano 

komputerową analizę obrazu do wyznaczenia szeregu właściwości ziaren należących do 

poszczególnych próbek (m.in. parametrów geometrycznych i statystycznych parametrów 

szarości). Więcej informacji na temat tego etapu badań znajduje się w rozdziale 7. Następnie 

na podstawie zgromadzonych parametrów, a także innymi właściwości fizycznych, 

chemicznych i mineralogicznych analizowanych próbek, oznaczonych z wykorzystaniem 

nowoczesnych metod badawczych (więcej informacji w rozdziale 5 i 6), badane popioły lotne 

podzielono na 12 podstawowych typów: PK, PKM, PKS, PKSM, PB, PBM1, PBM2, PBS, 

FK, FKM, FB, FBM. Szerszy opis podziału popiołów lotnych na typy znajduje się  

w podrozdziale 8.1. Następnie do wyżej opisanego podstawowego podziału popiołów lotnych 

na typy wprowadzono w trzech etapach uogólnienia. W pierwszym etapie pominięto wpływ 
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współspalania biomasy, w przypadku gdy stanowiła ona mniej niż 20% masy paliwa 

podstawowego. Próg ten został przyjęty na podstawie obserwacji właściwości popiołów 

lotnych pochodzących ze współspalania, w których ilości biomasy znajdowały się zarówno 

poniżej jak i powyżej danego progu. Takie postępowanie pozwoliło na wydzielenie siedmiu 

wstępnie uogólnionych typów popiołów lotnych (PKa, PKSa, PBa, PBMa, PBSa, FKa, FBa).  

W drugim etapie całkowicie pominięto wpływ współspalania biomasy na wyznaczanie typów 

popiołów lotnych. Pozwoliło to na wyznaczenie sześciu uogólnionych typów popiołów 

lotnych (PKb, PKSb, PBb, PBSb, FKb, FBb). W trzecim i ostatnim etapie zdecydowano się na 

pominięcie wpływu obecności produktów odsiarczania spalin w popiołach konwencjonalnych 

na podział popiołów lotnych. W tym przypadku pod uwagę brano jedynie rodzaj technologii 

spalania oraz pochodzenie paliwa podstawowego, a więc czynników najistotniej 

wpływających na właściwości fizyczne, chemiczne i mineralogiczne popiołów lotnych.  

Tak najbardziej uogólniony podział pozwolił na wyznaczenie czterech uogólnionych typów 

popiołów lotnych (PKc, PBc, FKc, FBc). Warto zauważyć, że w drugim i trzecim etapie 

uogólnień nie wszystkie typy popiołów lotnych uległy zmianom. Ilustruje to rysunek 8-1 

zamieszczony w podrozdziale 8.1. 

W dalszej kolejności przeprowadzono badania mające na celu stworzenie modeli 

klasyfikujących popioły lotne na typy. W tym celu wykorzystano sieci neuronowe.  

W pierwszej części tych badań (podrozdział 8.3) skupiono się na klasyfikacji wszystkich 

typów popiołów lotnych. Natomiast w kolejnych etapach analizy (podrozdziały 8.4 i 8.5) 

poszukiwano oddzielnych modeli klasyfikacyjnych dla popiołów lotnych pochodzących  

z różnych technologii spalania (popioły lotne konwencjonalne i popioły lotne fluidalne). 

Dodatkowo podzielono te dwie grupy popiołów lotnych ze względu na rodzaj paliwa,  

z którego powstały. W ostatnim etapie (podrozdział 8.6) przeprowadzono niezależne badania 

dla popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego i ze spalania węgla brunatnego. Wyniki 

podsumowujące przeprowadzone klasyfikacje zebrano w tabeli 8-40.  

Poprawność klasyfikacji w poszczególnych zagadnieniach klasyfikacyjnych zawierała 

się w szerokim przedziale od 40 do 99%. Dla najmniej uogólnionych typów popiołów lotnych 

poziom poprawnych klasyfikacji był w większości przypadków najniższy. Wprowadzone 

uogólnienia w podziale popiołów lotnych na typy przyniosły oczekiwane rezultaty i znacznie 

zwiększyły poziom poprawnych klasyfikacji. Należy również zauważyć, że klasyfikacja 

popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego przebiegała w większości przypadków  

z większą poprawnością, niż klasyfikacja popiołów z węgla kamiennego. 

Ważnym elementem w projektowaniu sieci neuronowych jest informacja na temat 

istotności zmiennych wejściowych, wykorzystywanych przez daną sieć. W tabeli 8-40 
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zaprezentowano zmienne, które w procesie klasyfikacji popiołów lotnych na typy miały 

największe znaczenie. Do najważniejszych zmiennych we wszystkich przypadkach można 

zaliczyć zmienne: RCr (współczynnik cyrkularności), RC1 (współczynnik kolistości), Imax 

(maksymalna wartość poziomu szarości obiektu), Imin (minimalna wartość poziomu szarości 

obiektu), Iśr (średnia wartość poziomu szarości obiektu), oraz Iσ (odchylenie standardowe 

poziomu szarości obiektu). Wymienione parametry różnią się w największym zakresie dla 

poszczególnych typów popiołów lotnych i zawierają najwięcej informacji na temat popiołów 

lotnych. 

Ponadto w tabeli 8-40 zaprezentowano dla każdego zagadnienia klasyfikacyjnego po 

jednej, optymalnej sieci neuronowej, która realizowała klasyfikację z największą 

skutecznością. Na podstawie analizy tych sieci można zauważyć, że w większości 

przypadków klasyfikacja najpoprawniej prowadzona była za pomocą sieci typu RBF w klasie 

ziarnowej 40÷125 µm. Można więc stwierdzić, że sieci typu RBF najlepiej realizują 

zagadnienie klasyfikacji popiołów lotnych na typy, spośród wszystkich rodzajów sieci 

neuronowych. Równocześnie stwierdzono, że klasyfikacja przebiega najpoprawniej w klasie 

ziarnowej 40÷125 µm, w związku z czym można przypuszczać, że rozpoznawanie 

właściwości próbek popiołu lotnego o nieznanym pochodzeniu można ograniczyć do analizy 

ziaren należących tylko do tej klasy ziarnowej. Ziarna popiołów lotnych zawartych w klasie 

ziarnowej 40÷125 ·m charakteryzują się najbardziej jednorodnymi właściwościami w obrębie 

jednego typu popiołu lotnego. Natomiast właściwości ziaren należących do tej klasy są 

różnorodne i charakterystyczne dla poszczególnych typów. W pozostałych klasach 

ziarnowych różnice te nie zaznaczają się w tak wyraźny sposób, głównie ze względu na: duże 

rozmycie obrazu ziaren należących do klasy 0÷40 µm, związane z zastosowaniem dużych 

powiększeń; oraz ze względu na obecność w klasie >125 µm ziaren węgla, sadzy i kwarcu. 

Należy również zauważyć, że identyfikacja ziaren popiołów należących  

do poszczególnych typów przebiegała z różną skutecznością. W tabelach 8-41 – 8-44 

przedstawiono wyniki klasyfikacji podstawowych typów popiołów lotnych przez wybrane 

sieci neuronowe, które były jednocześnie najbardziej efektywne dla utworzonych zagadnień 

klasyfikacyjnych. Za wynik satysfakcjonujący przyjęto poprawność klasyfikacji ziaren 

popiołów lotnych zawartą w przedziale 69 – 100%. W tabelach pogrubiono wyniki 

klasyfikacji, które osiągnęły wynik satysfakcjonujący, natomiast kolorem czerwonym 

zaznaczono te typy popiołów lotnych, które nie osiągnęły oczekiwanej poprawności 

klasyfikacji dla żadnego z utworzonych zagadnień klasyfikacyjnych.  
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Podstawowe typy popiołów lotnych (12 typów) były klasyfikowane wieloetapowo.  

W pierwszej kolejności przeprowadzono jednoczesną klasyfikację tych typów popiołów. Nie 

przyniosła ona jednak wystarczająco dobrych wyników, gdyż tylko ziarna należące do 3 

(PKM, PBM2 i FKM) spośród 12 typów popiołów były rozpoznawane poprawnie, w co 

najmniej 70%. W następnej kolejności przeprowadzono kilkuetapową klasyfikację popiołów 

lotnych należących do typów o zbliżonym pochodzeniu i właściwościach. Pozwoliło to na 

zbudowanie sieci neuronowych, które poprawnie klasyfikują większość badanych ziaren 

popiołów lotnych. Jedynie klasyfikacja ziaren należących do typów PKS i PB nie osiągnęła 

oczekiwanej poprawności. Pozostałe ziarna popiołów lotnych były klasyfikowane za pomocą 

różnych sieci neuronowych z bardzo wysoką poprawnością sięgającą od 69 do 100%. 

Klasyfikacja ziaren popiołów lotnych na uogólnione typy charakteryzowała się 

znacznie wyższą poprawnością. Dla wstępnie uogólnionych typów popiołów lotnych (PKa, 

PKSa, PBa, PBMa, PBSa, FKa, FBa) poprawność rozdziału ziaren analizowanych typów była 

bardzo wysoka (82 – 99%). Dla typów PKb, PKSb, PBb, PBSb, FKb, FBb poprawność 

rozpoznawania ziaren osiągnęła równie wysoki poziom (80 – 95%). Natomiast klasyfikacja 

najbardziej uogólnionych typów popiołów lotnych (PKc, PBc, FKc, FBc) przebiegała  

z poprawnością rzędu 78 – 90%.  
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Tabela 8-40. Podsumowanie klasyfikacji popiołów lotnych na typy. 

Lp. 
Rodzaj klasyfikowanych 

popiołów 
Zagadnienie 

klasyfikacyjne 

Udział poprawnie 
sklasyfikowanych 

ziaren  
[%] 

Zmienne 
najistotnejsze w 

klasyfikacji 

Optymalna sieć neuronowa 
Nr 

preferowanej 
sieci 

Nazwa sieci 
Klasa 

ziarnowa 
[µm] 

Typy klasyfikowane 
z poprawnością 

>70% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Wszytkie rodzaje popiołów 

12-stanowe 40 – 50 
R1, R2, RC1, RCr, 

Imax, Iśr, Iσ 
10 

RBF 6:6-435-
12:1 

40÷125 PBM2, PKM, FKM 

7-stanowe 60 
R1, R2, RE, RCr, Imin, 

Iśr, Iσ, Iskoś. 
30 RBF 7:7-440-7:1 >125 FKa, PBMa 

6-stanowe 60 RCr, Imax, Imin, Iśr, Iσ 39 RBF 7:7-292-6:1 >125 PBb i FKb 
4-stanowe 65 RCr, Imax, Imin, Iśr, Iσ 49 RBF 6:6-485-4:1 40÷125 PBc, PKc 

2 Popioły konwencjonalne 
8-stanowe 56 – 67 RCr, Imax, Imin, Iσ 6 RBF 6:6-393-8:1 40÷125 PKM i PBM2 
4-stanowe 70 – 75 RCr, Imax, Imin, Iśr, Iσ 15 RBF 6:6-531-4:1 40÷125 PBb, PKSb, PKb 
2-stanowe 80 – 90 RCr, Imax, Imin, Iśr, Iσ 24 RBF 7:7-599-1:1 40÷125 PKc, PBc 

3 
Popioły konwencjonalne ze 
spalania węgla kamiennego 

4-stanowe 50 – 75 Imax, Imin, Iśr, Iσ 15 RBF 6:6-299-4:1 >125 PK, PKM, PKSM 

2-stanowe 60 – 80 RE, Imax Imin, Iśr, Iσ, 
Ikurt. 

24 RBF 6:6-152-1:1 >125 PKb, PKSb
 

4 
Popioły konwencjonalne ze 
spalania węgla brunatnego 

4-stanowe 75 – 90 RC1, RCr, Imax, Imin, Iσ 10 RBF 4:4-235-4:1 40÷125 PBM1, PBM2, PBS 
3-stanowe 81 – 94 RC1, RCr, Imax, Imin, Iσ 21 RBF 4:4-299-3:1 40÷125 PBa, PBMa, PBSa 
2-stanowe 79 – 94 RC1, RCr, Imax, Imin, Iśr 30 RBF 4:4-240-1:1 40÷125 PBSb, PBb 

5 Popioły fluidalne 
4-stanowe 63 – 71 RCr, Imax, Imin, Iśr, Iσ 6 

RBF 13:13-416-
4:1 

40÷125 FKM, FBM. 

2-stanowe 75 – 80 
RCr,RC1, Imax, Imin, 

Iśr, Iσ 
12 RBF 3:3-74-1:1 0÷40 FBc, FKc 

6 
Popioły fluidalne ze spalania 

węgla kamiennego 
2-stanowe 68 – 76 Imax, Imin, Iśr, Iσ Z2 Zespół sieci RBF 40÷125 FK, FKM 

7 
Popioły fluidalne ze spalania 

węgla brunatnego 
2-stanowe 77 – 99 R3, RCr, Imax, Iśr, Iσ, 

Iskoś. 
10 

MLP 6:6-8-10-
1:1 

40÷125 FB, FBM 

8 Popioły z węgla kamiennego 3-stanowe 66 – 81 
RC1, RE, RCr, Imax, 

Imin, Iśr 
9 RBF 6:6-297-3:1 >125 PKb, FKb 

9 Popioły z wegla brunatnego 3-stanowe 74 – 81 RCr, Imax, Imin, Iśr, Iσ 12 RBF 7:7-349-3:1 0÷40 PBb 
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Tabela 8-41. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych na typy: PK, PKM, PKS, PKSM, PB, PBM1, PBM2, PBS, FK, FKM, FB, FBM, 
realizowanych przez sieci neuronowe optymalne dla poszczególnych zagadnień klasyfikacyjnych.  

Rodzaj 
klasyfikowanych 

popiołów 

Wszytkie 
rodzaje 

popiołów 

Popioły 
konwencjonalne 

Popioły konwencjonalne 
ze spalania węgla 

kamiennego 

Popioły konwencjonalne 
ze spalania węgla 

brunatnego 

Popioły 
fluidalne 

Popioły fluidalne ze 
spalania węgla 
kamiennego 

Popioły fluidalne 
ze spalania węgla 

brunatnego 
Zagadnienie 

klasyfikacyjne 
12-stanowe 8-stanowe 4-stanowe 4-stanowe 4-stanowe 2-stanowe 2-stanowe 

Nr sieci 10 6 15 10 6 Z2 10 

Nazwa sieci 
RBF 6:6-
435-12:1 

RBF 6:6-393-8:1 RBF 6:6-299-4:1 RBF 4:4-235-4:1 
RBF 13:13-

416-4:1 
Zespół sieci RBF MLP 6:6-8-10-1:1 

Klasa ziarnowa 
[µm] 

40÷125 40÷125 >125 40÷125 40÷125 40÷125 40÷125 

1 2 3 4 5 6 7 8 

U
dz

ia
ł p

op
ra

w
ni

e 
 

sk
la

sy
fik

ow
an

yc
h 

zi
ar

en
 d

an
eg

o 
ty

pu
 [%

] 

PK 31 43 69 - - - - 
PKM 73 81 87 - - - - 
PKS 34 65 56 - - - - 

PKSM 63 69 70 - - - - 
PB 23 17 - 50 - - - 

PBM1 53 47 - 69 - - - 
PBM2 96 98 - 99 - - - 
PBS 19 19 - 89 - - - 
FK 41 - - - 63 78 - 

FKM 70 - - - 83 77 - 
FB 9 - - - 33 - 100 

FBM 0 - - - 94 - 99 
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Tabela 8-42. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych na typy: PKa, PKSa, PBa, PBMa, PBSa, FKa, FBa, realizowanych przez sieci neuronowe 
optymalne dla poszczególnych zagadnień klasyfikacyjnych. 

Rodzaj klasyfikowanych popiołów Wszytkie rodzaje popiołów Popioły konwencjonalne ze spalania węgla brunatnego 
Zagadnienie klasyfikacyjne 7-stanowe 3-stanowe 

Nr sieci 30 21 
Nazwa sieci RBF 7:7-440-7:1 RBF 4:4-299-3:1 

Klasa ziarnowa [µm] >125 40÷125 
1 2 3 

Udział poprawnie 
sklasyfikowanych ziaren 

danego typu [%] 

PKa 63 - 
PKSa 36 - 
PBa 33 89 

PBMa 75 82 
PBSa 27 99 
FK a 88 - 
FBa 36 - 

Tabela 8-43. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych na typy: PKb, PKSb, PBb, PBSb, FKb, FBb, realizowanych przez sieci neuronowe optymalne 
dla poszczególnych zagadnień klasyfikacyjnych. 

Rodzaj klasyfikowanych 
popiołów 

Wszytkie rodzaje 
popiołów 

Popioły 
konwencjonalne 

Popioły konwencjonalne 
ze spalania węgla 

kamiennego 

Popioły konwencjonalne 
ze spalania węgla 

brunatnego 

Popioły z węgla 
kamiennego 

Popioły z wegla 
brunatnego 

Zagadnienie 
klasyfikacyjne 

6-stanowe 4-stanowe 2-stanowe 2-stanowe 3-stanowe 3-stanowe 

Nr sieci 39 15 24 30 9 12 
Nazwa sieci RBF 7:7-292-6:1 RBF 6:6-531-4:1 RBF 6:6-152-1:1 RBF 4:4-240-1:1 RBF 6:6-297-3:1 RBF 7:7-349-3:1 
Klasa [µm] >125 40÷125 >125 40÷125 >125 0÷40 

1 2 3 4 5 6 7 

Udział poprawnie 
sklasyfikowanych 

ziaren danego 
typu [%]  

PKb 59 72 83  70  
PKSb 34 81 80  

42  
PBb 60 85  95  90 

PBSb 30 18 
 89  64 

FK b 88    94  
FBb 33 

   
 63 
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Tabela 8-44. Odsetek poprawnych klasyfikacji ziaren popiołów lotnych na typy: PKc, PBc, FKc, FBc, 
realizowanych przez sieci neuronowe optymalne dla poszczególnych zagadnień klasyfikacyjnych. 

Rodzaj klasyfikowanych popiołów 4-stanowy 2-stanowy 2-stanowy 

Zagadnienie klasyfikacyjne 
Wszytkie rodzaje 

popiołów 
Popioły 

konwencjonalne 
Popioły fluidalne 

Nr sieci 49 24 12 
Nazwa sieci RBF 6:6-485-4:1 RBF 7:7-599-1:1 RBF 3:3-74-1:1 

Klasa ziarnowa [µm] 40÷125 40÷125 0÷40 
1 2 3 4 

Udział poprawnie 
sklasyfikowanych 

ziaren danego typu 
[%]  

PKc 83 90  
PBc 69 88  
FK c 65 

 83 
FBc 23 

 78 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zastosowane skojarzone 

procedury badawcze wykorzystujące metody analizy obrazu oraz sieci neuronowe okazały się 

skuteczne w rozpoznawaniu ziaren popiołów lotnych należących do różnych typów. 

Poprawność klasyfikacji ziaren popiołów na poszczególne typy jest w większości 

przypadków bardzo duża. W niektórych przypadkach do pełnego zidentyfikowania próbki  

o nieznanym pochodzeniu wystarczy zastosowanie tylko jednej sieci neuronowej.  

W większości przypadków należy jednak zastosować kilka modeli sieci neuronowych, aby 

osiągnąć dostateczną poprawność klasyfikacji analizowanych ziaren na typy. 
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9. Propozycje pełniejszego i skuteczniejszego 

wykorzystania popiołów lotnych 
Popioły lotne, powstające jako odpad w energetyce przemysłowej, są cennym 

surowcem wtórnym, który może być wykorzystywany na wiele sposobów. Istotne jest jednak 

dokładne poznanie właściwości popiołów lotnych, gdyż jak pokazano w poprzednich 

rozdziałach, odpady te mogą znacznie różnić się składem chemicznym, fazowymi  

i właściwościami fizycznymi. Szczegółowe określenie tych właściwości popiołów lotnych 

pozwala na dobór optymalnych kierunków ich wykorzystania.  

Aby pełniejsze i skuteczniejsze wykorzystanie popiołów lotnych było możliwe należy 

przede wszystkim określić typ popiołu lotnego poddawanego utylizacji. W tym celu można  

z powodzeniem zastosować komputerową analizę obrazów SEM popiołów lotnych, a także 

klasyfikacyjne sieci neuronowe. W poprzednich rozdziałach przedstawiono szczegółową 

metodykę opracowywania procedur klasyfikacji popiołów lotnych na typy, a także gotowe 

modele klasyfikacyjne. Określenie typu popiołu lotnego przeznaczonego do utylizacji 

pozwoli na poznanie jego podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i fazowych.  

Kolejnym istotnym krokiem, pozwalającym na optymalne wykorzystanie popiołów 

lotnych jest szczegółowe określenie pozostałych właściwości tego odpadu, istotnych z punktu 

widzenia planowanego kierunku wykorzystania popiołu. Można w tym celu zastosować 

nowoczesne metody badawcze takie jak: rentgenowska analiza fazowa, analiza termiczna, 

spektrofotometryczna analiza składu ziarnowego, laserowa analiza granulometryczna, czy też 

piknometria gazowa. Metody te pozwalają na dokładne i szybkie określenie właściwości 

badanych próbek, a otrzymywane wyniki pomiarów są powtarzalne. Takie dogłębne poznanie 

parametrów popiołów lotnych przyczynia się do dokładniejszej oceny możliwości ich 

przemysłowego zastosowania, a także dobrania odpowiedniej technologii utylizacji  

i określenia jej rentowności. 

Obecnie popioły lotne znajdują zastosowanie przede wszystkim w budownictwie, 

ceramice, górnictwie i drogownictwie. Technologie stosowane w tych gałęziach przemysłu 

pozwalają na utylizację głównie konwencjonalnych popiołów lotnych z węgla kamiennego. 

Istotne jest więc rozwijanie istniejących sposobów zagospodarowania pozostałych popiołów 

lotnych. Należy podjąć szersze badania mające na celu określenie wpływu zastosowania 

popiołów lotnych innych niż konwencjonalne na produkty wytwarzane w dostępnych obecnie 

instalacjach, a także wykorzystując szerszą wiedzę o właściwościach popiołów lotnych, 

uzyskanych dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod i urządzeń badawczych, podjąć 
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badania prowadzące do powstania nowych technologii oraz nowych produktów 

wykorzystujących popioły lotne. 

Równocześnie ważnym elementem optymalnego wykorzystywania popiołów lotnych 

jest poszukiwanie nowych kierunków utylizacji tych odpadów. Bardzo obiecującymi 

kierunkami zagospodarowania dużej ilości popiołów lotnych pochodzących zarówno  

ze spalania węgli kamiennych, brunatnych jaki i biomasy w kotłach konwencjonalnych,  

czy też fluidalnych, są: technologie odzysku pierwiastków chemicznych z popiołów lotnych, 

technologie wytwarzania zeolitów z popiołów lotnych oraz rolnicze zastosowania tych 

odpadów. 

Popioły lotne zawierają cenne związki chemiczne, które potencjalnie można 

pozyskiwać z tych odpadów. Popioły są przede wszystkim nośnikami metali takich jak: glin, 

żelazo, wapń, potas, magnez, sód, tytan, mangan, wanad, cynki, chrom, miedź, arsen, selen, 

ołów, nikiel, kadm, itp. Ich łączna zawartość w tych odpadach wynosi od 23 do 30%.  

W procesie spalania następuje wzrost stężenia niektórych pierwiastków w popiołach lotnych. 

Dobór węgla, warunków spalania oraz zastosowanie odpowiednich układów odpylania  

i odbierania popiołów lotnych może przyczynić się do wydzielenia frakcji tych odpadów 

najbogatszych w cenne metale. Równocześnie koncentraty metali pochodzących z popiołów 

lotnych można uzyskać na drodze wstępnej selekcji, wzbogacania, czy też hydrometalurgii 

popiołów lotnych.  

Możliwość odzysku pierwiastków chemicznych, w tym pierwiastków krytycznych,  

z popiołów lotnych została zauważona już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.  

Do najbardziej krytycznych rzadkich minerałów, charakteryzujących się najwyższym 

ryzykiem wyczerpania zasobów i zaopatrzenia rynku należą: antymon, beryl, kobalt, fluoryt, 

ind, gal, german, grafit, magnez, niob, metale szlachetne, ziemie rzadkie tantal i wolfram. 

Ostatnio w Polsce podjęto badania na temat odzysku tych minerałów z różnych odpadów.  

Ze względu na złożony skład chemicznych oraz zdolności do akumulowania metali, popioły 

lotne są jednym z najbardziej obiecujących źródeł pozyskiwania pierwiastków krytycznych. 

Jednakże do tej pory nie powstała przemysłowa instalacja odzysku tych substancji.  

W związku z tym należy podjąć badania mające na celu stworzenie technologii pozwalającej 

na opłacalne ekonomicznie pozyskiwanie tych cennych surowców z popiołów lotnych. 

Innym przyszłościowym kierunkiem wykorzystania popiołów lotnych jest produkcja 

zeolitów syntetycznych. Zeolity naturalne wykorzystywane są w wielu sektorach gospodarki. 

Ograniczone ich zasoby rodzą potrzebę poszukiwania i wykorzystywania produktów 

syntetycznych.  Zeolity syntetyczne można otrzymywać ma drodze reakcji chemicznych 

krzemianu sodu i glinianu sodu z typowych glinokrzemianów (głównie minerały ilaste  
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i minerały z grupy krzemionki). Podobieństwo popiołów lotnych pod względem składu 

chemicznego do tych minerałów stwarza możliwość wykorzystania do syntezy zeolitów 

popiołu lotnego w charakterze surowca. Sprzyjającą właściwością popiołów lotnych 

wykorzystywanych w tym procesie jest znaczny udział w nich materiału szklistego. 

Amorficzna struktura szkła jest reaktywna, co ułatwia jej alkalizowanie. Zeolity syntetyczne 

produkowane z popiołów lotnych mogą być stosowane przede wszystkim w: przemyśle 

chemicznym, mikroelektronice, optyce (produkcja materiałów o właściwościach 

luminescencyjnych i nieliniowych własnościach optycznych), medycynie, budownictwie 

(jako dodatek do klinkieru portlandzkiego oraz przy wyrobie cementu), rolnictwie (jako 

ulepszacze gleby, nośniki pestycydów) i ochronie środowiska jako sorbent (oczyszczanie 

ścieków, uzdatnianie wody, wiązanie substancji ropopochodnych, usuwanie zanieczyszczeń  

z powietrza, gleby lub wody powstałych np. na skutek awarii), głównie dlatego, że posiadają 

zdolności adsorpcyjne i jonowymienne. Biorąc pod uwagę zwiększające się zastosowanie 

zeolitów w różnych działach gospodarki można oczekiwać, że będzie także zwiększać się 

wykorzystanie popiołów lotnych do tego celu. 

W rolnictwie popioły lotne mogą być wykorzystywane na wiele sposobów. Przede 

wszystkim stosuje się te odpady jako nawóz mineralny poprawiający właściwości fizyczne, 

chemiczne i biologiczne gleb. Są one także wykorzystywane jako środek zwiększający wzrost 

roślin i ilość otrzymywanych plonów. Ponadto za pomocą popiołów lotnych zmniejsza się 

ilość metali ciężkich akumulowanych w roślinach oraz kontroluje rozprzestrzenianie chorób. 

Istotnymi cechami popiołów lotnych, które sprawiają, że odpady te znakomicie nadają 

się do takich zastosowań, jest ich unikalna struktura oraz fakt, że zawierają w swoim składzie 

prawie wszystkie składniki odżywcze niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. 

Ponadto, stosowanie popiołów lotnych w rolnictwie poprawia strukturę gleby, zmniejsza 

gęstość gleby, zwiększa zdolność zatrzymywania wody, optymalizuje pH, zwiększa 

pojemność buforową, zwiększa napowietrzanie, perkolację i zatrzymywanie wody w strefie 

wzrostu roślin, ogranicza tworzenia się skorupy, dostarcza makroelementów, takich jak K, P, 

Ca, itp., dostarcza mikroelementów, takich jak Fe, Zn, Cu, Mo, B itd., zmniejsza zużycie 

innych dodatków (nawozy, wapno), zmniejsza mobilność i dostępność metali ciężkich,  

a także ma działanie owadobójcze. Stosowanie popiołów lotnych prowadzi, więc do poprawy 

jakości gleb i zwiększenia plonów. Ilość i sposób, w jaki popioły lotne są wprowadzane do 

gleby zależą od jej typu, rodzaju uprawianych roślin, panujących warunków klimatycznych,  

a także właściwości popiołów lotnych.  

Utylizowanie popiołów lotnych w rolnictwie ma wiele zalet, jednak istnieje pewne 

zagrożenia związane z ich biologicznym użytkowaniem. Przede wszystkim popioły lotne 
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zawierają toksyczne dla środowiska metale ciężkie, bardzo duże ilości rozpuszczonych soli,  

a także izotopy promieniotwórcze. Substancje te mogą być wymywane z popiołów  

i prowadzić do zasolenia gleb i wód, niekorzystnych zmian pH gleby, zwiększenia mobilności 

i dostępności metali ciężkich i ich akumulacji w roślinach. W związku z powyższym, należy 

zachować ostrożność podczas wykorzystywania popiołów lotnych w rolnictwie. 

Ważne jest także kontynuowanie i rozszerzenie badań dotyczących oddziaływania  

na uprawy i środowisko, popiołów lotnych stosowanych w rolnictwie. Przede wszystkim 

należy prowadzić badania na temat długotrwałego działania popiołów lotnych i ich wpływu 

na właściwości gleby, aktywność i różnorodność mikrobiologiczną oraz jakość upraw. 

Ponadto, należy badać losy, zawartych w popiołach lotnych toksycznych związków, w tym 

metali ciężkich i radionuklidów, zarówno w skali laboratoryjnej jak i w terenie. Celowe jest 

także ciągłe monitorowanie potencjalnych zanieczyszczeń wymywanych z gleb 

wzbogacanych popiołami lotnymi i ich wpływu na otaczające środowisko. 

Dzięki pełniejszym i skuteczniejszym wykorzystaniu popiołów lotnych zmniejsza się 

skutki ich składowania i oddziaływania na środowisko, zmniejsza się wykorzystanie 

istniejących zasobów naturalnych, powstawanie zanieczyszczeń na początku procesu 

produkcyjnego, a także koszty produkcji przy zachowaniu tej samej jakości wyrobu. 

Wykorzystanie tych odpadów, zwłaszcza jako surowców wtórnych pozwala na realizowanie 

postulatów zrównoważonego rozwoju w energetyce i przemyśle.  
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10. Podsumowanie i wnioski końcowe 

W procesach wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w zawodowych 

elektrowniach i elektrociepłowniach powstają duże ilości odpadów. Szczególnie liczną grupę 

stanowią popioły lotne. Odpady te są uciążliwe dla środowiska w przypadku ich składowania, 

ale z drugiej strony znajdują wiele zastosowań przemysłowych i mogą być z powodzeniem 

wykorzystywane w budownictwie, ceramice, górnictwie, drogownictwie, rolnictwie, itp.  

Warunkiem gospodarczego użytkowania popiołów lotnych jest dogłębne poznanie ich 

właściwości. Jest ono niezbędne zarówno z przypadku wykorzystywania popiołów lotnych  

w znanych już technologiach, jak i w celu dalszego rozwijania możliwości pełniejszego 

wykorzystania tego odpadu. 

Popioły lotne są jednocześnie odpadem niejednorodnym. Wyróżnia się wiele rodzajów 

popiołów powstających na skutek spalania paliw różnego typu (węgiel kamienny, węgiel 

brunatny, biomasa), z zastosowaniem różnych technologii (konwencjonalne kotły  

z paleniskami pyłowymi, kotły konwencjonalne z instalacją suchego lub półsuchego 

odsiarczania spalin, kotły z paleniskami fluidalnymi). Powoduje to dużą rozbieżność we 

właściwościach popiołów lotnych. Do tej pory dokładnie poznano jedynie właściwości 

konwencjonalnych popiołów lotnych. Właściwości fizyczne, chemiczne i fazowe pozostałych 

typów popiołów lotnych są wciąż mało znane. Niezbędne jest więc przeprowadzenie 

szczegółowych badań właściwości tych popiołów lotnych, a także dobranie optymalnych 

kierunków ich wykorzystania. 

Przedmiotem rozważań prezentowanej rozprawy doktorskiej było opracowanie, 

opartych na wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, a zwłaszcza analizy obrazu, 

procedur badawczych pozwalających na wszechstronne określenie właściwości popiołów 

lotnych pochodzących z różnych źródeł. 

Zrealizowana praca oraz przeprowadzone badania oprócz spełnienia głównych jej 

celów, czyli określenia metodyki badania popiołów lotnych z zastosowaniem nowoczesnych 

metod i urządzeń pomiarowych, w tym przede wszystkim analizy obrazu, a tym samym 

udowodnienia tezy pracy sformułowanej w 3 rozdziale rozprawy, pozwoliła na 

sformułowanie szeregu wniosków ogólnych dotyczących metodyki i procedur,  

oraz wniosków szczegółowych odnoszących się do konkretnych etapów badań czy badanych 

próbek. Wnioski te podano poniżej. 

  



Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu 

 

 257  

Wnioski ogólne: 

1. Popioły lotne pochodzące z różnych źródeł znacznie różnią się pod względem 

właściwości fizycznych, chemicznych i składu fazowego. 

2. Uwzględniając właściwości popiołów lotnych, ich pochodzenie, a także możliwości 

wykorzystania istnieje możliwość podziału tych odpadów na typy. 

3. Analiza obrazu, w połączeniu z innymi nowoczesnymi metodami badawczymi może 

być z powodzeniem stosowana do określania właściwości popiołów lotnych. 

4. Zastosowanie skojarzonych procedur badawczych wykorzystujących metody analizy 

obrazu oraz sieci neuronowe okazało się skuteczne w rozpoznawaniu typów popiołów 

lotnych. Procedury te uzupełnione dodatkowymi informacjami dostarczanymi przez 

mikroskop skaningowy, który był źródłem analizowanych obrazów, pozwalają na 

określenie właściwości typów tych odpadów. 

5. Mikroskop skaningowy może być z powodzeniem wykorzystywany, jako źródło 

obrazów w badaniach tego typu, gdyż umożliwia pozyskanie zdjęć o niemal 

nieograniczonych powiększeniach, co jest szczególnie istotne w analizie obiektów 

bardzo małych, jakimi są ziarna popiołów lotnych. Dodatkowo dostarcza on cennych 

informacji na temat składu pierwiastkowego analizowanych obiektów. 

6. Zastosowana metodyka badań wymaga precyzyjnego i popartego specjalistyczną 

wiedzą udziału badacza na etapie określania samej metodyki, natomiast końcowe 

badania obrazów tego samego produktu są procedurami w dużym stopniu 

automatycznymi. 

7. Zastosowane procedury i narzędzia analizy mogą stanowić podstawę lub uzupełnienie 

określania wybranych, istotnych właściwości popiołów lotnych. 

8. Szczegółowe badania właściwości popiołów lotnych pozwalają na pełniejsze i 

skuteczniejsze wykorzystanie tych odpadów. 

 

Wnioski szczegółowe: 

1. Poprawność klasyfikacji popiołów lotnych na typy o znanych właściwościach, zależy 

od stopnia uogólnienia tych typów. Dla najmniej uogólnionych typów popiołów 

lotnych poziom poprawnych klasyfikacji jest najniższy. Wprowadzone uogólnienia w 

podziale popiołów lotnych na typy znacznie zwiększa poziom poprawnych 

klasyfikacji.  

2. Identyfikacja ziaren popiołów należących do różnych typów przebiega z różną 

skutecznością. 
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3. Sieci typu RBF (sieci o radialnych funkcjach bazowych) najlepiej realizują 

zagadnienie klasyfikacji popiołów lotnych na typy, spośród wszystkich rodzajów sieci 

neuronowych. Dodatkowo mogą one modelować dowolną funkcję nieliniową za 

pomocą pojedynczej warstwy ukrytej, przez co zostaje wyeliminowana konieczność 

podejmowania decyzji dotyczących liczby warstw na etapie projektowania sieci. 

4. Klasyfikacja popiołów lotnych na typy przebiega najpoprawniej w klasie ziarnowej 

40÷125 µm, w związku, z czym można przypuszczać, że rozpoznawanie właściwości 

próbek popiołu lotnego o nieznanym pochodzeniu można ograniczyć do analizy ziaren 

należących tylko do tej klasy ziarnowej.  

5. Ziarna popiołów lotnych zawartych w klasie ziarnowej  40÷125 µm charakteryzują się 

najbardziej jednorodnymi właściwościami w obrębie jednego typu popiołu lotnego. 

Natomiast właściwości ziaren należących do tej klasy są różnorodne i 

charakterystyczne dla poszczególnych typów. 

6. W procedurach klasyfikacji obiektów przez sieci neuronowe nie były wykorzystywane 

wszystkie parametry charakteryzujące próbki określone na etapie analizy ich obrazów. 

7. W klasyfikacji popiołów lotnych na typy najistotniejszymi właściwościami ziaren 

popiołów, uzyskanymi w analizie obrazów SEM popiołów lotnych są parametry 

geometryczne ziaren (RCr – współczynnik cyrkularności, RC1 – współczynnik 

kolistości) oraz ich statystyczne parametry szarości (Imax – maksymalna wartość 

poziomu szarości obiektu, Imin, – minimalna wartość poziomu szarości obiektu, Iśr – 

średnia wartość poziomu szarości obiektu, oraz Iσ – odchylenie standardowe poziomu 

szarości obiektu). 

8. Generalnie klasyfikacja popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego przebiega z 

większą poprawnością, niż klasyfikacja popiołów z węgla kamiennego. 

9. Wykorzystane w pracy programy komputerowe: Aphelion i Statistica Sieci 

Neuronowe dostarczają bogactwo procedur oraz funkcji niezbędnych do realizacji 

różnych celów obliczeniowych, jednakże dostosowanie ich do indywidualnych 

potrzeb wymaga aktywnego uczestnictwa w procedurze obliczeniowej. Dodatkowo 

program Aphelion wymaga indywidualnego określenia procedury obliczeń oraz 

międzyoperacyjnej obróbki i korekty danych.  
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 I-1  
 

Załącznik I. Algorytm postępowania w analizie obrazów SEM 

popiołów lotnych na przykładzie próbki PL-K-1 w klasie ziarnowej 

0÷40µm 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
'* Analiza Obrazu.apm * 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
'* Originator: Dominika Szponder * 
'* Date of creation: 08/11/11 * 

'* Date of last modifications: * 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'* Brief description: Analiza obrazu mikroskopowego popiołów lotnych - Próbki 1 - 15 * 
'* Eksport danych do Exela    * 

'* Zapisanie utworzonych obrazów   * 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sub Main() 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'* Declarations * 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Dim breaktime As Integer 
  Dim bt1000 As Integer 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  '*** Dialog box allowing to kill all the images *** 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Begin Dialog YesNoDialog ,,180,48,"Aphelion Dialog Box" 

 OKButton 132,8,40,14 
 GroupBox 4,20,108,24,"",.GroupBox1 

 Text 4,8,108,8,"Do you want to kill the images?",.Text1 
 OptionGroup .OptionGroup1 

  OptionButton 16,32,32,8,"YES",.OptionButton1 
  OptionButton 72,32,32,8,"NO",.OptionButton2 

  End Dialog 
  Dim ABox As YesNoDialog 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  '*** Zdefinowanie obrazów **** 

 Img_In = AphImgNew("Obraz wejściowy") 
 Img_1 = AphImgNew("Obraz szary") 

 Img_2 = AphImgNew("Obraz pomocniczy 1") 
 Img_3 = AphImgNew("Obraz pomocniczy 2") 

 Img_4 = AphImgNew("Obraz filtrowany") 
 Img_5 = AphImgNew("Obraz binarny") 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
'* Main program * 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
'* Load the image to process.  * 

'* This image had been acquired from an SEM microscope.   * 
'* You have to analyses grains. * 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
'WCZYTYWANIE 

 Dim Result() As Double 
 AphImgRead Img_In 

 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'ETAP I – Redukcja obrazu RGB do obrazu szarego 
AphImgSplitBands AphImg("Obraz wejściowy"), AphImg("Obraz szary"), 0 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
'ETAP II – Kalibracja dla skali 2000x 

' Define the size of a 1 pixel of image "Obraz wejściowy" as 0.125 micrometer (µm) in X & Y 



 I-2  
 

    AphImgSetCalibrationUnit AphImg("Obraz wejściowy"), 0, "µm"   
' X axis 

    AphImgSetCalibrationScale AphImg("Obraz wejściowy"), 0, 0.125 
    AphImgSetCalibrationUnit AphImg("Obraz wejściowy"), 1, "µm"   

' Y axis 
    AphImgSetCalibrationScale AphImg("Obraz wejściowy"), 1, 0.125 

' Define the size of a pixel of image "Obraz binarny" as 0.125 micrometer (µm) in X and Y 
    AphImgSetCalibrationUnit AphImg("Obraz binarny"), 0, "µm"   

' X axis 
    AphImgSetCalibrationScale AphImg("Obraz binarny"), 0, 0.125 

    AphImgSetCalibrationUnit AphImg("Obraz binarny"), 1, "µm"   
' Y axis 

    AphImgSetCalibrationScale AphImg("Obraz binarny"), 1, 0.125  
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'ETAP III – Przetwarzanie wstępne 
AphImgLinearScale AphImg("Obraz szary"), AphImgNew("Obraz pomocniczy 1") 
AphImgClose AphImg("Obraz pomocniczy 1"), AphImg("Obraz pomocniczy 2"), 

AphNamedSElement("Square",1)  
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'ETAP IV – Filtracja  
AphImgMedian5x5 AphImg("Obraz pomocniczy 2"), AphImg("Obraz pomocniczy 1") 

AphImgNagaoFilter AphImg("Obraz pomocniczy 1"), AphImg("Obraz pomocniczy 2"), 20, 5 
AphImgLinearScale AphImg("Obraz pomocniczy 2"), AphImgNew("Obraz filtrowany") 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
'ETAP V – Binaryzacja 

AphImgThreshold AphImg("Obraz filtrowany"), AphImg("Obraz pomocniczy 1") 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'ETAP VI – Przetwarzanie obrazu binarnego 
AphImgClustersSplitConvex AphImg("Obraz pomocniczy 1"), AphImgNew("Obraz pomocniczy 2"), 15, 

AphNamedNgbGraph("Euclidean") 
AphImgHoleFill AphImg("Obraz pomocniczy 2"), AphImg("Obraz pomocniczy 1"), AphNamedNgbGraph("2D 

4-connected") 
AphImgAreaOpen AphImg("Obraz pomocniczy 1"), AphImg("Obraz pomocniczy 2"), 

AphNamedNgbGraph("2D 4-connected"), 50 
AphImgClustersSplitConvex AphImg("Obraz pomocniczy 2"), AphImgNew("Obraz pomocniczy 1"), 10, 

AphNamedNgbGraph("Euclidean") 
AphImgBorderKill AphImg("Obraz pomocniczy 1"), AphImgNew("Obraz binarny"), AphNamedNgbGraph("2D 

4-connected") 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'ETAP VII – Weryfikacja 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'ETAP VII – Ręczna korekta krawędzi 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'ETAP IX – Pomiary cech charakterystycznych 
AphImgClustersObj AphImg("Obraz binarny"), AphObjNew("PARTICLE"), AphNamedNgbGraph("2D 8-

connected") 
AphObjDraw AphImg("Obraz wejściowy"), AphObj("PARTICLE"), "REGION", 3, 0, 0 

AphObjComputeMeasurements AphImg("Obraz wejściowy"), AphObj("PARTICLE"), AphMeasurementSet() 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'ZAPISYWANIE 
 AphObjExport AphObjNew("PARTICLE")   
   AphObjWrite AphObjNew("PARTICLE")   
 AphImgWrite AphImg("Obraz binarny") 

  AphImgFreeAll 
  AphObjFreeAll 

 
End Sub
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Załącznik II.  Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu 

Tabela II-1. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PL-K-1 (typ popiołu PK). 

Klasa ziarnowa [µµµµm] 0÷40 40÷125 125 
Parametry 

Zmienne 
N 

ważnych Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych Średnia Min. Max. 

Odch. 
Std. 

N 
ważnych Średnia Min. Max. 

Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 968 0,767 0,281 0,929 0,070 506 0,712 0,284 0,929 0,095 572 0,692 0,345 0,871 0,076 
R2 968 0,785 0,530 0,929 0,048 506 0,746 0,419 0,929 0,067 572 0,737 0,455 0,871 0,052 
R3 968 1,003 1,000 1,148 0,013 506 1,017 1,000 1,333 0,037 572 1,021 1,000 1,263 0,035 
RC1 968 0,952 0,319 1,000 0,084 506 0,864 0,365 1,000 0,130 572 0,846 0,307 1,000 0,107 
RZ 968 0,758 0,251 0,924 0,079 506 0,684 0,271 0,924 0,114 572 0,657 0,248 0,830 0,089 
RE 968 0,160 0,000 0,923 0,159 506 0,273 0,000 0,934 0,200 572 0,299 0,004 0,832 0,182 
RS 968 -0,017 -0,369 0,419 0,071 506 -0,008 -0,398 0,380 0,104 572 0,001 -0,354 0,424 0,106 
Rβ 968 1,707 1,377 5,068 0,265 506 1,932 1,377 4,695 0,443 572 1,984 1,533 5,130 0,348 
Rα 968 1,163 1,000 3,573 0,254 506 1,298 1,000 3,797 0,348 572 1,322 1,000 3,007 0,312 
RW 968 1,303 1,174 2,251 0,089 506 1,383 1,174 2,167 0,144 572 1,404 1,238 2,265 0,113 
RF 968 1,055 0,381 2,342 0,173 506 1,049 0,417 2,500 0,260 572 1,027 0,377 2,261 0,257 
RCr 968 3,016 0,986 29,307 2,673 506 35,018 9,861 399,224 42,366 572 167,863 39,445 615,243 69,102 
Ikurt. 968 1,042 -1,326 13,514 2,187 506 0,755 -1,461 37,603 3,257 572 -0,009 -1,354 9,533 0,747 
Imax 968 136,416 40,000 255,000 34,527 506 170,435 84,000 252,000 32,229 572 186,713 80,000 248,000 27,489 
Iśr 968 109,064 34,968 191,707 26,261 506 122,944 64,403 184,691 21,611 572 114,310 64,447 181,760 15,217 
Imin 968 71,982 24,000 168,000 23,397 506 68,277 32,000 140,000 19,236 572 59,273 32,000 116,000 11,676 
Is 968 12,015 1,179 36,885 5,303 506 20,902 4,057 42,154 7,038 572 25,131 6,530 63,264 7,001 

Iskoś. 968 -0,514 -3,296 2,653 0,838 506 -0,200 -5,767 1,770 0,992 572 0,477 -2,863 1,652 0,451 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-2. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PL-K-2 (typ popiołu PK). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 935 0,786 0,288 0,929 0,058 1056 0,757 0,356 0,917 0,069 431 0,707 0,384 0,850 0,071 
R2 935 0,799 0,528 0,929 0,042 1056 0,777 0,554 0,917 0,050 431 0,741 0,496 0,850 0,051 
R3 935 1,004 1,000 1,340 0,017 1056 1,005 1,000 1,292 0,019 431 1,022 1,000 1,423 0,040 
RC1 935 0,969 0,335 1,000 0,065 1056 0,939 0,369 1,000 0,085 431 0,860 0,325 1,000 0,105 
RZ 935 0,778 0,253 0,920 0,067 1056 0,745 0,295 0,914 0,081 431 0,671 0,249 0,841 0,089 
RE 935 0,121 0,000 0,915 0,123 1056 0,189 0,000 0,903 0,164 431 0,278 0,018 0,820 0,175 
RS 935 -0,021 -0,398 0,368 0,054 1056 -0,002 -0,341 0,385 0,082 431 -0,011 -0,336 0,285 0,101 
Rβ 935 1,654 1,384 5,035 0,215 1056 1,735 1,394 4,316 0,244 430 1,940 1,515 5,121 0,350 
Rα 935 1,110 1,000 3,327 0,194 1056 1,179 1,000 3,868 0,257 431 1,282 1,000 2,494 0,267 
RW 935 1,284 1,176 2,244 0,072 1056 1,314 1,181 2,077 0,085 431 1,388 1,231 2,263 0,113 
RF 935 1,057 0,429 2,500 0,142 1056 1,022 0,412 2,191 0,193 431 1,053 0,519 2,167 0,254 
RCr 935 2,892 0,986 45,669 3,648 1056 23,689 9,861 268,779 28,463 431 164,273 40,329 658,805 73,810 
Ikurt. 935 0,828 -1,484 34,582 2,520 1056 0,283 -1,504 11,948 1,416 431 0,213 -1,035 12,107 0,979 
Imax 935 124,533 48,000 255,000 35,707 1056 160,341 56,000 255,000 40,564 431 199,531 100,000 255,000 40,500 
Iśr 935 100,892 35,435 186,846 27,055 1056 110,071 30,379 209,800 22,538 431 107,381 48,286 165,850 22,638 
Imin 935 66,387 8,000 159,000 22,678 1056 63,951 0,000 140,000 23,687 431 47,805 0,000 100,000 20,626 
Is 935 11,382 2,373 37,552 5,536 1056 19,542 3,496 53,602 8,994 431 28,548 11,601 70,988 9,520 

Iskoś. 935 -0,545 -4,842 1,793 0,802 1056 0,128 -2,446 2,837 0,695 431 0,632 -0,668 3,026 0,372 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-3. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PL-K-3 (typ popiołu PKM). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 1018 0,755 0,262 0,916 0,090 340 0,679 0,271 0,856 0,093 387 0,678 0,394 0,853 0,075 
R2 1018 0,776 0,385 0,916 0,064 340 0,721 0,453 0,856 0,067 387 0,721 0,476 0,853 0,056 
R3 1018 1,007 1,000 1,421 0,029 340 1,038 1,000 1,480 0,066 387 1,031 1,000 1,256 0,045 
RC1 1018 0,931 0,285 1,000 0,119 340 0,810 0,243 1,000 0,157 387 0,811 0,379 1,000 0,111 
RZ 1018 0,742 0,226 0,902 0,106 340 0,630 0,190 0,852 0,126 387 0,630 0,299 0,828 0,094 
RE 1018 0,182 0,000 0,940 0,184 340 0,314 0,001 0,955 0,215 387 0,353 0,011 0,869 0,180 
RS 1018 -0,016 -0,336 0,684 0,079 340 -0,001 -0,699 0,460 0,121 387 0,000 -0,301 0,410 0,123 
Rβ 1018 1,776 1,411 5,643 0,462 340 2,152 1,494 6,717 0,712 387 2,075 1,538 4,257 0,381 
Rα 1018 1,193 1,000 4,825 0,328 340 1,360 1,000 5,000 0,469 387 1,392 1,000 2,831 0,320 
RW 1018 1,325 1,188 2,376 0,143 339 1,452 1,222 2,592 0,206 387 1,435 1,240 2,063 0,124 
RF 1018 1,055 0,207 2,167 0,192 340 1,047 0,347 5,000 0,372 387 1,041 0,389 2,000 0,298 
RCr 1018 3,291 0,986 37,522 3,453 340 53,479 9,861 229,371 39,287 387 184,738 40,329 719,437 94,311 
Ikurt. 1018 0,968 -1,475 25,163 2,706 340 -0,044 -1,393 22,190 2,097 387 -0,413 -1,501 5,187 0,672 
Imax 1018 140,866 52,000 248,000 40,649 340 188,682 96,000 252,000 47,307 387 193,189 108,000 252,000 40,967 
Iśr 1018 110,459 43,250 211,846 33,414 340 128,781 62,604 230,400 28,016 387 122,013 61,603 211,005 24,366 
Imin 1018 64,720 23,000 184,000 25,327 340 47,082 20,000 148,000 17,377 387 42,543 16,000 84,000 11,691 
Is 1018 14,672 3,438 46,521 6,333 340 32,387 7,123 67,585 10,837 387 34,535 15,961 62,056 11,201 

Iskoś. 1018 -0,551 -4,640 2,321 0,825 340 -0,111 -4,525 1,296 0,838 387 0,139 -1,664 1,974 0,515 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-4. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PL-K-4 (typ popiołu PKM). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 1318 0,730 0,285 0,933 0,088 1737 0,697 0,292 0,925 0,091 711 0,676 0,360 0,900 0,093 
R2 1318 0,758 0,483 0,933 0,062 1737 0,733 0,442 0,925 0,066 711 0,718 0,463 0,900 0,065 
R3 1318 1,006 1,000 1,366 0,019 1737 1,012 1,000 1,188 0,026 711 1,027 1,000 1,500 0,051 
RC1 1318 0,892 0,347 1,000 0,109 1737 0,850 0,323 1,000 0,113 711 0,813 0,326 1,000 0,132 
RZ 1318 0,712 0,275 0,926 0,098 1737 0,670 0,252 0,914 0,101 711 0,634 0,256 0,898 0,110 
RE 1318 0,280 0,000 0,914 0,190 1737 0,332 0,000 0,958 0,190 711 0,343 0,000 0,937 0,192 
RS 1318 -0,018 -0,477 0,538 0,106 1737 -0,008 -0,556 0,491 0,120 711 -0,010 -0,388 0,436 0,120 
Rβ 1318 1,830 1,376 4,634 0,322 1737 1,951 1,394 5,059 0,349 711 2,084 1,418 4,976 0,471 
Rα 1318 1,297 1,000 3,668 0,327 1737 1,357 1,000 4,089 0,349 711 1,368 1,000 4,128 0,355 
RW 1318 1,348 1,173 2,153 0,110 1737 1,392 1,181 2,249 0,118 711 1,436 1,191 2,231 0,149 
RF 1318 1,073 0,290 3,000 0,271 1737 1,058 0,323 3,600 0,305 711 1,063 0,367 2,444 0,293 
RCr 1318 2,864 0,986 28,821 2,631 1737 22,666 9,861 200,778 16,929 711 99,518 39,445 1108,222 90,117 
Ikurt. 1318 0,187 -1,702 7,353 1,157 1737 0,059 -1,507 7,930 0,917 711 -0,131 -1,476 6,628 0,721 
Imax 1318 107,234 40,000 223,000 31,492 1737 201,035 68,000 252,000 46,966 711 184,928 92,000 252,000 35,316 
Iśr 1318 81,498 37,648 163,543 22,524 1737 127,300 44,390 225,818 31,536 711 109,710 66,730 182,646 18,486 
Imin 1318 50,811 19,000 152,000 17,068 1737 43,687 8,000 144,000 16,959 711 47,229 12,000 120,000 20,572 
Is 1318 11,382 1,930 32,755 5,080 1737 33,350 4,069 75,869 11,023 711 29,262 7,881 72,375 10,594 

Iskoś. 1318 -0,291 -2,316 1,883 0,642 1737 -0,126 -2,050 2,348 0,563 711 0,171 -1,585 1,897 0,503 
Legenda: 

R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-5. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PL-K-5 (typ popiołu PKM). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

                 Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 474 0,764 0,354 0,879 0,059 360 0,686 0,306 0,938 0,099 476 0,691 0,335 0,845 0,076 
R2 474 0,781 0,577 0,879 0,041 360 0,728 0,461 0,938 0,072 476 0,732 0,455 0,860 0,058 
R3 474 1,006 1,000 1,299 0,024 360 1,026 1,000 1,546 0,059 476 1,029 1,000 1,394 0,053 
RC1 474 0,952 0,343 1,000 0,077 360 0,832 0,274 1,000 0,151 476 0,833 0,299 1,000 0,126 
RZ 474 0,754 0,261 0,870 0,072 360 0,650 0,217 0,938 0,124 476 0,650 0,235 0,821 0,101 
RE 474 0,121 0,000 0,886 0,128 360 0,300 0,000 0,925 0,219 476 0,300 0,015 0,839 0,191 
RS 474 -0,014 -0,301 0,331 0,056 360 -0,002 -0,477 0,472 0,113 476 0,000 -0,361 0,405 0,109 
Rβ 474 1,711 1,463 4,873 0,266 360 2,061 1,358 5,858 0,564 476 2,026 1,552 5,416 0,446 
Rα 474 1,111 1,000 2,887 0,185 360 1,336 1,000 3,465 0,406 476 1,320 1,000 2,923 0,312 
RW 474 1,305 1,210 2,207 0,087 360 1,425 1,165 2,420 0,175 476 1,417 1,246 2,327 0,140 
RF 474 1,040 0,467 2,000 0,130 360 1,040 0,337 3,000 0,290 476 1,031 0,394 2,296 0,269 
RCr 474 4,002 0,986 41,060 4,652 360 41,259 10,174 286,886 35,140 476 194,077 42,463 857,434 90,532 
Ikurt. 474 0,694 -1,416 16,170 1,870 360 -0,148 -1,463 6,995 1,206 476 0,385 -1,391 4,919 0,983 
Imax 474 131,684 55,000 248,000 35,960 360 191,956 96,000 252,000 34,134 476 214,918 87,000 252,000 41,314 
Iśr 474 103,571 46,972 193,760 26,123 360 126,669 64,290 236,222 28,398 476 109,037 60,298 201,473 24,380 
Imin 474 65,414 26,000 164,000 22,639 360 49,411 12,000 136,000 17,427 476 35,918 12,000 96,000 13,950 
Is 474 12,884 3,100 36,750 6,057 360 32,535 11,953 63,031 9,170 476 33,777 5,191 63,655 11,717 

Iskoś. 474 -0,470 -3,340 2,544 0,804 360 0,070 -2,743 1,775 0,679 476 0,675 -2,004 2,150 0,456 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-6. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PL-K-6 (typ popiołu PKS). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

                 Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 971 0,733 0,476 0,900 0,075 1290 0,744 0,468 0,918 0,078 265 0,714 0,486 0,828 0,061 
R2 971 0,760 0,549 0,900 0,054 1290 0,768 0,544 0,918 0,058 265 0,751 0,581 0,841 0,043 
R3 971 1,006 1,000 1,127 0,018 1290 1,006 1,000 1,143 0,017 265 1,018 1,000 1,153 0,026 
RC1 971 0,908 0,616 1,000 0,091 1290 0,916 0,569 1,000 0,092 265 0,887 0,614 1,000 0,085 
RZ 971 0,718 0,464 0,891 0,083 1290 0,726 0,453 0,916 0,086 265 0,686 0,459 0,817 0,072 
RE 971 0,235 0,000 0,720 0,163 1290 0,267 0,000 0,777 0,183 265 0,241 0,012 0,645 0,141 
RS 971 -0,016 -0,276 0,248 0,084 1290 -0,002 -0,359 0,385 0,104 265 -0,002 -0,176 0,204 0,077 
Rβ 971 1,800 1,430 2,746 0,233 1290 1,781 1,390 2,809 0,240 265 1,880 1,559 2,776 0,220 
Rα 971 1,221 1,000 2,070 0,222 1290 1,268 1,000 2,466 0,275 265 1,218 1,000 1,879 0,197 
RW 971 1,339 1,196 1,657 0,084 1290 1,332 1,179 1,676 0,087 265 1,369 1,249 1,666 0,078 
RF 971 1,056 0,565 1,889 0,207 1290 1,034 0,412 2,286 0,256 265 1,020 0,625 1,500 0,176 
RCr 971 2,722 0,986 16,194 2,258 1290 18,925 9,861 96,960 12,597 265 160,284 39,445 390,338 80,570 
Ikurt. 971 -0,092 -1,417 5,943 0,920 1290 -0,068 -1,392 6,097 1,089 265 -0,011 -1,502 2,712 0,755 
Imax 971 114,315 49,000 200,000 32,406 1290 155,287 84,000 252,000 42,505 265 200,317 113,000 224,000 27,590 
Iśr 971 90,093 42,164 158,082 24,112 1290 108,882 68,561 192,289 19,571 265 124,810 66,319 198,504 27,758 
Imin 971 57,340 31,000 124,000 16,526 1290 68,949 24,000 104,000 11,139 265 61,758 17,000 116,000 16,254 
Is 971 12,182 2,810 28,539 5,285 1290 19,487 3,623 56,718 10,954 265 28,767 8,416 60,746 9,434 

Iskoś. 971 -0,352 -1,829 1,380 0,541 1290 0,138 -1,808 2,077 0,595 265 0,410 -1,259 1,392 0,530 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-7. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PL-K-7 (typ popiołu PKSM). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

                 Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 531 0,764 0,557 0,891 0,059 2032 0,753 0,408 0,917 0,076 728 0,702 0,448 0,867 0,071 
R2 531 0,783 0,631 0,891 0,043 2032 0,776 0,537 0,917 0,054 728 0,737 0,566 0,867 0,052 
R3 531 1,004 1,000 1,086 0,012 2032 1,003 1,000 1,167 0,013 728 1,019 1,000 1,167 0,029 
RC1 531 0,950 0,707 1,000 0,062 2032 0,933 0,531 1,000 0,085 728 0,862 0,553 1,000 0,098 
RZ 531 0,754 0,545 0,890 0,065 2032 0,741 0,405 0,913 0,083 728 0,672 0,416 0,862 0,086 
RE 531 0,160 0,000 0,682 0,134 2032 0,224 0,000 0,813 0,171 728 0,268 0,010 0,753 0,160 
RS 531 -0,014 -0,204 0,266 0,066 2032 -0,001 -0,269 0,336 0,089 728 -0,008 -0,284 0,281 0,093 
Rβ 531 1,703 1,431 2,336 0,160 2032 1,742 1,394 3,145 0,229 728 1,930 1,478 3,058 0,278 
Rα 531 1,143 1,000 1,905 0,162 2032 1,216 1,000 2,632 0,247 728 1,257 1,000 2,245 0,225 
RW 531 1,304 1,196 1,528 0,060 2032 1,317 1,181 1,773 0,083 728 1,386 1,216 1,749 0,097 
RF 531 1,044 0,542 1,600 0,156 2032 1,024 0,462 1,857 0,212 728 1,042 0,524 1,923 0,222 
RCr 531 3,039 0,986 21,887 2,866 2032 18,545 9,861 88,219 9,792 728 117,428 40,329 312,180 57,360 
Ikurt. 531 0,835 -1,250 10,659 1,884 2032 -0,019 -1,543 10,993 1,317 728 -0,110 -1,402 3,442 0,913 
Imax 531 134,350 56,000 204,000 32,193 2032 161,209 88,000 216,000 23,553 728 180,672 101,000 215,000 22,281 
Iśr 531 107,679 50,581 165,034 25,603 2032 118,301 65,813 206,083 20,805 728 123,125 67,316 185,609 25,111 
Imin 531 72,616 27,000 152,000 25,098 2032 64,593 20,000 144,000 17,475 728 50,937 15,000 112,000 17,950 
Is 531 11,545 3,309 26,878 4,607 2032 22,351 6,401 48,866 7,826 728 29,112 8,867 49,492 8,041 

Iskoś. 531 -0,460 -2,483 1,048 0,777 2032 -0,135 -3,017 1,742 0,668 728 -0,017 -1,977 1,689 0,660 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-8. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PL-B-1 (typ popiołu PB). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

           Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 2541 0,750 0,438 0,922 0,075 218 0,687 0,515 0,856 0,069 356 0,680 0,540 0,818 0,063 
R2 2541 0,774 0,545 0,922 0,055 218 0,734 0,614 0,856 0,047 356 0,728 0,617 0,827 0,045 
R3 2541 1,005 1,000 1,200 0,017 218 1,026 1,000 1,167 0,032 356 1,023 1,000 1,176 0,026 
RC1 2541 0,931 0,540 1,000 0,090 218 0,828 0,627 1,000 0,094 356 0,830 0,618 1,000 0,077 
RZ 2541 0,738 0,405 0,920 0,085 218 0,648 0,488 0,849 0,084 356 0,643 0,516 0,807 0,067 
RE 2541 0,215 0,000 0,797 0,177 218 0,278 0,028 0,664 0,166 356 0,303 0,026 0,696 0,161 
RS 2541 0,004 -0,273 0,357 0,086 218 -0,011 -0,255 0,204 0,093 356 -0,006 -0,281 0,222 0,098 
Rβ 2540 1,753 1,384 3,146 0,240 218 1,999 1,499 2,607 0,261 356 2,003 1,577 2,469 0,210 
Rα 2541 1,207 1,000 2,401 0,251 218 1,262 1,000 2,071 0,235 356 1,296 1,000 1,978 0,242 
RW 2541 1,321 1,176 1,774 0,086 218 1,411 1,224 1,615 0,092 356 1,413 1,256 1,571 0,074 
RF 2541 1,009 0,440 1,875 0,198 218 1,049 0,625 1,800 0,228 356 1,042 0,600 1,909 0,249 
RCr 2541 8,290 3,945 35,861 4,737 218 64,549 10,395 149,963 36,252 356 170,168 42,463 355,375 63,888 
Ikurt. 2541 0,368 -1,495 8,639 1,221 218 -0,233 -1,453 2,129 0,734 356 0,279 -1,330 2,573 0,837 
Imax 2541 159,425 84,000 252,000 28,955 218 197,266 120,000 244,000 25,146 356 208,177 135,000 255,000 22,441 
Iśr 2541 108,466 58,432 174,678 16,219 218 117,802 67,235 181,286 28,537 356 117,643 76,098 166,824 19,173 
Imin 2541 57,921 24,000 124,000 17,951 218 41,009 16,000 96,000 14,091 356 57,045 21,000 96,000 15,123 
Is 2541 19,737 5,679 41,609 6,097 218 31,936 14,846 50,946 9,635 356 29,562 12,703 48,479 6,375 

Iskoś. 2541 0,009 -2,281 1,963 0,663 218 0,355 -0,983 1,244 0,486 356 0,710 -0,093 1,540 0,359 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-9. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PL-B-2 (typ popiołu PBM1). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

             Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 1410 0,723 0,444 0,905 0,083 334 0,682 0,446 0,838 0,075 472 0,678 0,483 0,833 0,067 
R2 1410 0,753 0,555 0,905 0,059 334 0,724 0,544 0,838 0,050 472 0,724 0,583 0,833 0,047 
R3 1410 1,010 1,000 1,154 0,023 334 1,032 1,000 1,190 0,035 472 1,025 1,000 1,136 0,029 
RC1 1410 0,888 0,535 1,000 0,109 334 0,809 0,553 1,000 0,100 472 0,822 0,588 1,000 0,086 
RZ 1410 0,703 0,427 0,891 0,097 334 0,634 0,423 0,830 0,088 472 0,637 0,457 0,831 0,075 
RE 1410 0,265 0,000 0,791 0,187 334 0,321 0,012 0,765 0,170 472 0,337 0,051 0,714 0,159 
RS 1410 -0,007 -0,301 0,325 0,097 334 -0,020 -0,257 0,236 0,104 472 -0,001 -0,245 0,308 0,108 
Rβ 1410 1,852 1,430 2,985 0,293 334 2,047 1,533 3,010 0,300 472 2,026 1,532 2,787 0,243 
Rα 1410 1,268 1,000 2,406 0,279 334 1,332 1,000 2,267 0,273 472 1,341 1,000 2,224 0,262 
RW 1410 1,357 1,196 1,728 0,104 334 1,427 1,238 1,735 0,103 472 1,421 1,238 1,669 0,085 
RF 1410 1,041 0,474 2,000 0,235 334 1,079 0,581 1,806 0,262 472 1,034 0,492 1,757 0,257 
RCr 1410 27,278 4,033 130,796 19,343 334 56,367 10,174 137,235 31,162 472 163,314 40,329 419,784 86,716 
Ikurt. 1410 0,019 -1,366 4,845 0,930 334 0,210 -0,960 2,732 0,673 472 0,088 -1,103 2,449 0,639 
Imax 1410 161,630 72,000 232,000 30,458 334 183,189 88,000 225,000 31,381 472 167,290 88,000 228,000 30,536 
Iśr 1410 110,107 57,822 173,845 20,406 334 97,921 53,254 173,620 20,347 472 100,516 58,481 146,718 18,547 
Imin 1410 57,254 16,000 124,000 18,374 334 34,862 13,000 76,000 10,712 472 48,148 11,000 100,000 18,186 
Is 1410 20,907 5,145 44,011 6,474 334 25,866 11,813 40,837 6,424 472 21,923 7,969 38,347 7,016 

Iskoś. 1410 -0,040 -1,860 1,292 0,595 334 0,423 -0,852 1,365 0,462 472 0,389 -0,860 1,345 0,414 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-10. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PL-B-3 (typ popiołu PBM2). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

                 Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 1059 0,6694 0,37040 0,8690 0,08924 1509 0,686 0,352 0,900 0,092 957 0,700 0,392 0,889 0,090 
R2 1059 0,7107 0,52716 0,8690 0,06228 1509 0,727 0,509 0,900 0,064 957 0,745 0,522 0,889 0,062 
R3 1059 1,0194 1,00000 1,2194 0,03565 1509 1,013 1,000 1,184 0,027 957 1,007 1,000 1,102 0,018 
RC1 1059 0,7989 0,43032 1,0000 0,11684 1509 0,830 0,442 1,000 0,120 957 0,869 0,493 1,000 0,108 
RZ 1059 0,6342 0,35588 0,8581 0,10259 1509 0,656 0,343 0,875 0,103 957 0,678 0,378 0,875 0,095 
RE 1059 0,3874 0,00000 0,8640 0,19159 1509 0,371 0,000 0,913 0,199 957 0,366 0,000 0,847 0,195 
RS 1059 -0,0302 -0,33099 0,3010 0,12347 1509 -0,034 -0,406 0,434 0,128 957 -0,016 -0,352 0,406 0,124 
Rβ 1059 2,0662 1,48373 3,5777 0,37175 1507 1,994 1,455 3,707 0,355 956 1,920 1,454 3,369 0,307 
Rα 1059 1,4199 1,00000 2,8494 0,35388 1509 1,421 1,000 3,072 0,377 957 1,414 1,000 2,890 0,349 
RW 1059 1,4320 1,21809 1,8915 0,12500 1509 1,407 1,206 1,925 0,121 957 1,382 1,206 1,835 0,106 
RF 1059 1,1156 0,50000 2,1429 0,31735 1509 1,128 0,368 2,545 0,338 957 1,078 0,393 2,250 0,304 
RCr 1059 2,8440 0,98614 14,7829 1,97752 1509 2,713 0,986 14,575 1,863 957 92,655 39,445 396,588 58,427 
Ikurt. 1059 -0,3112 -1,41528 3,3844 0,68114 1509 -0,232 -1,471 4,307 0,822 957 -0,107 -1,281 3,453 0,696 
Imax 1059 124,8867 56,00000 232,0000 30,42025 1509 108,469 60,000 176,000 24,232 957 135,651 72,000 220,000 25,163 
Iśr 1059 91,2852 43,39622 172,0540 21,15113 1509 82,908 50,338 138,109 16,899 957 91,198 52,457 138,438 16,357 
Imin 1059 51,7507 4,00000 129,0000 12,77374 1509 52,350 32,000 100,000 8,908 957 48,776 11,000 116,000 22,682 
Is 1059 15,8748 4,12765 34,7138 5,91325 1509 12,463 3,322 29,577 5,092 957 18,001 3,040 37,790 7,758 

Iskoś. 1059 -0,1908 -1,56348 1,1028 0,46181 1509 -0,203 -1,750 1,468 0,535 957 -0,034 -1,282 1,309 0,531 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-11. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PL-B-4 (typ popiołu PBS). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

                 Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 1066 0,722 0,473 0,905 0,074 518 0,668 0,471 0,867 0,076 449 0,676 0,488 0,835 0,070 
R2 1066 0,753 0,560 0,905 0,053 518 0,717 0,547 0,867 0,055 449 0,722 0,578 0,842 0,049 
R3 1066 1,008 1,000 1,121 0,018 518 1,021 1,000 1,197 0,030 449 1,023 1,000 1,150 0,028 
RC1 1066 0,891 0,613 1,000 0,090 518 0,810 0,539 1,000 0,100 449 0,813 0,582 1,000 0,092 
RZ 1066 0,702 0,472 0,893 0,083 518 0,632 0,436 0,821 0,084 449 0,634 0,471 0,817 0,077 
RE 1066 0,273 0,000 0,730 0,173 518 0,351 0,009 0,812 0,181 449 0,356 0,031 0,818 0,176 
RS 1066 -0,002 -0,281 0,322 0,102 518 -0,013 -0,301 0,347 0,115 449 0,012 -0,308 0,398 0,125 
Rβ 1066 1,841 1,426 2,700 0,236 518 2,054 1,550 2,921 0,289 449 2,040 1,559 2,702 0,257 
Rα 1066 1,273 1,000 2,172 0,257 518 1,378 1,000 2,587 0,313 449 1,387 1,000 2,500 0,314 
RW 1066 1,354 1,194 1,643 0,085 518 1,430 1,245 1,709 0,099 449 1,426 1,249 1,644 0,089 
RF 1066 1,033 0,476 1,909 0,244 518 1,067 0,450 2,000 0,282 449 1,012 0,400 2,033 0,285 
RCr 1066 2,679 0,986 12,220 1,829 518 35,265 10,082 127,885 25,381 449 185,107 41,579 663,287 114,870 
Ikurt. 1066 0,298 -1,265 7,675 1,242 518 0,070 -1,265 3,824 0,796 449 0,032 -1,219 2,483 0,693 
Imax 1066 159,460 56,000 252,000 32,352 518 182,958 84,000 252,000 41,303 449 157,782 80,000 252,000 42,405 
Iśr 1066 114,925 49,333 170,764 19,669 518 113,727 66,118 202,095 22,706 449 99,114 61,194 163,292 17,999 
Imin 1066 67,692 32,000 136,000 16,956 518 52,317 40,000 92,000 9,920 449 50,628 32,000 84,000 9,538 
Is 1066 17,510 4,207 34,396 5,855 518 25,326 7,861 54,513 7,838 449 20,068 6,652 49,180 8,446 

Iskoś. 1066 -0,087 -2,092 1,396 0,640 518 0,130 -1,549 1,483 0,539 449 0,274 -1,146 1,382 0,500 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-12. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PF-K-1 (typ popiołu FK). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

                 Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 838 0,679 0,201 0,963 0,105 2061 0,683 0,292 0,917 0,106 3252 0,673 0,314 0,901 0,096 
R2 838 0,726 0,288 0,963 0,073 2061 0,728 0,480 0,917 0,071 3252 0,716 0,479 0,901 0,067 
R3 838 1,013 1,000 1,517 0,037 2061 1,007 1,000 1,176 0,021 3252 1,008 1,000 1,179 0,020 
RC1 838 0,820 0,198 1,000 0,140 2061 0,829 0,352 1,000 0,127 3252 0,819 0,369 1,000 0,115 
RZ 838 0,648 0,156 0,943 0,118 2061 0,657 0,282 0,909 0,110 3252 0,646 0,291 0,893 0,101 
RE 838 0,402 0,000 0,968 0,210 2061 0,408 0,000 0,932 0,206 3252 0,418 0,005 0,944 0,200 
RS 838 -0,009 -0,559 0,447 0,149 2061 0,008 -0,398 0,462 0,145 3252 -0,006 -0,477 0,477 0,147 
Rβ 838 2,058 1,350 8,145 0,564 2061 2,005 1,401 4,516 0,416 3251 2,028 1,426 4,378 0,378 
Rα 838 1,512 1,000 5,624 0,499 2061 1,506 1,000 4,122 0,443 3252 1,503 1,000 3,720 0,429 
RW 838 1,425 1,162 2,854 0,169 2061 1,409 1,183 2,125 0,137 3252 1,418 1,194 2,092 0,125 
RF 838 1,082 0,357 3,625 0,393 2061 1,037 0,345 2,500 0,357 3252 1,073 0,333 3,000 0,368 
RCr 838 3,585 0,986 48,404 4,729 2061 24,299 9,861 192,060 21,304 3252 73,758 39,445 296,296 32,851 
Ikurt. 838 0,056 -1,498 12,870 1,266 2061 -0,074 -1,542 8,613 1,122 3252 -0,209 -1,538 5,980 0,786 
Imax 838 136,549 44,000 252,000 41,413 2061 166,542 68,000 252,000 42,957 3252 184,171 84,000 236,000 34,069 
Iśr 838 103,523 37,108 223,021 31,478 2061 115,360 54,056 232,492 31,713 3252 119,640 57,841 212,972 27,048 
Imin 838 61,189 20,000 164,000 22,151 2061 62,160 20,000 148,000 16,714 3252 53,464 28,000 132,000 15,145 
Is 838 15,832 2,657 44,175 7,261 2061 23,287 4,188 61,903 10,127 3252 29,832 8,820 58,350 8,563 

Iskoś. 838 -0,292 -2,956 2,051 0,633 2061 -0,010 -2,304 2,367 0,657 3252 0,008 -1,846 1,873 0,568 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-13. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PF-K-2 (typ popiołu FKM). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

                 Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 1241 0,685 0,333 0,917 0,097 2362 0,690 0,342 0,905 0,094 1541 0,671 0,313 0,905 0,094 
R2 1241 0,729 0,450 0,917 0,066 2362 0,729 0,472 0,905 0,064 1541 0,716 0,495 0,905 0,065 
R3 1241 1,012 1,000 1,256 0,028 2362 1,007 1,000 1,137 0,018 1541 1,011 1,000 1,153 0,022 
RC1 1241 0,833 0,366 1,000 0,123 2362 0,843 0,454 1,000 0,112 1541 0,818 0,418 1,000 0,114 
RZ 1241 0,656 0,301 0,909 0,108 2362 0,665 0,342 0,882 0,099 1541 0,643 0,313 0,898 0,099 
RE 1241 0,378 0,000 0,913 0,202 2362 0,388 0,000 0,899 0,198 1541 0,397 0,000 0,898 0,202 
RS 1241 -0,010 -0,543 0,569 0,135 2362 0,004 -0,398 0,398 0,137 1541 0,000 -0,385 0,477 0,134 
Rβ 1241 2,003 1,401 4,229 0,398 2362 1,963 1,444 3,724 0,339 1541 2,034 1,418 4,068 0,362 
Rα 1241 1,445 1,000 3,706 0,414 2362 1,451 1,000 3,389 0,390 1541 1,458 1,000 3,052 0,395 
RW 1241 1,409 1,183 2,056 0,132 2362 1,396 1,202 1,930 0,115 1541 1,421 1,191 2,017 0,121 
RF 1241 1,073 0,270 3,488 0,345 2362 1,041 0,400 2,500 0,335 1541 1,049 0,333 2,429 0,329 
RCr 1241 3,360 0,986 30,342 3,385 2362 21,562 9,861 99,093 12,819 1541 89,173 39,445 400,275 55,489 
Ikurt. 1241 0,126 -1,359 20,496 1,262 2362 -0,141 -1,500 6,273 0,961 1541 -0,059 -1,417 5,786 0,896 
Imax 1241 131,052 48,000 248,000 34,224 2362 132,730 76,000 232,000 26,056 1541 173,498 84,000 236,000 33,861 
Iśr 1241 102,728 39,380 184,222 23,797 2362 100,204 56,330 159,883 16,250 1541 119,272 65,160 184,871 23,012 
Imin 1241 68,893 16,000 140,000 15,366 2362 66,207 40,000 112,000 8,962 1541 61,043 36,000 112,000 10,544 
Is 1241 12,609 2,643 35,571 5,720 2362 14,646 3,267 35,696 5,561 1541 24,755 4,973 54,273 8,324 

Iskoś. 1241 -0,238 -3,561 2,631 0,650 2362 -0,052 -1,750 1,856 0,589 1541 -0,034 -2,015 2,066 0,598 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-14. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PF-B-1 (typ popiołu FB). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

                 Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 325 0,668 0,439 0,830 0,077 1127 0,692 0,419 0,886 0,082 781 0,697 0,467 0,862 0,073 
R2 325 0,710 0,554 0,830 0,055 1127 0,735 0,575 0,886 0,055 781 0,737 0,594 0,866 0,047 
R3 325 1,032 1,000 1,183 0,037 1127 1,007 1,000 1,106 0,017 781 1,008 1,000 1,089 0,016 
RC1 325 0,789 0,537 1,000 0,105 1127 0,852 0,514 1,000 0,097 781 0,861 0,573 1,000 0,085 
RZ 325 0,617 0,423 0,813 0,088 1127 0,667 0,411 0,862 0,085 781 0,673 0,459 0,844 0,074 
RE 325 0,391 0,010 0,837 0,181 1127 0,376 0,000 0,821 0,181 781 0,362 0,026 0,836 0,179 
RS 325 -0,005 -0,368 0,313 0,129 1127 -0,018 -0,362 0,368 0,129 781 -0,003 -0,342 0,347 0,126 
Rβ 325 2,107 1,565 3,012 0,315 1127 1,942 1,477 3,099 0,271 781 1,917 1,508 2,776 0,231 
Rα 325 1,440 1,000 2,459 0,337 1127 1,430 1,000 2,620 0,338 781 1,401 1,000 2,625 0,332 
RW 325 1,448 1,251 1,736 0,107 1127 1,390 1,215 1,760 0,095 781 1,382 1,228 1,666 0,081 
RF 325 1,058 0,486 2,333 0,333 1127 1,090 0,429 2,300 0,331 781 1,050 0,450 2,200 0,313 
RCr 325 4,705 1,008 13,054 3,388 1127 26,967 9,861 150,626 23,868 781 109,337 39,445 341,473 66,274 
Ikurt. 325 -0,061 -1,186 3,024 0,644 1127 -0,030 -1,424 4,395 0,858 781 0,102 -1,361 4,730 0,738 
Imax 325 129,698 60,000 252,000 31,741 1127 149,587 72,000 235,000 31,437 781 175,592 84,000 252,000 33,942 
Iśr 325 83,847 47,407 139,143 14,524 1127 102,938 51,435 163,939 20,360 781 106,265 65,194 182,329 19,150 
Imin 325 43,594 32,000 72,000 9,037 1127 56,020 20,000 100,000 13,432 781 48,087 14,000 92,000 15,086 
Is 325 15,924 3,774 36,061 5,342 1127 19,223 5,806 36,980 6,321 781 25,424 5,273 54,991 9,301 

Iskoś. 325 0,129 -1,154 1,158 0,469 1127 -0,031 -1,526 1,667 0,573 781 0,239 -1,444 1,440 0,526 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 

RW – Współczynnik kolistości Wadella 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela II-15. Statystyki opisowe właściwości określanych w analizie obrazu dla próbki PF-B-2 (typ popiołu FB). 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

                 Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 1219 0,704 0,412 0,922 0,084 1376 0,704 0,423 0,883 0,080 1377 0,702 0,404 0,898 0,079 
R2 1219 0,740 0,570 0,922 0,056 1376 0,742 0,594 0,883 0,054 1377 0,740 0,522 0,898 0,055 
R3 1219 1,006 1,000 1,108 0,015 1376 1,005 1,000 1,103 0,015 1377 1,004 1,000 1,115 0,014 
RC1 1219 0,858 0,544 1,000 0,096 1376 0,869 0,540 1,000 0,091 1377 0,873 0,530 1,000 0,094 
RZ 1219 0,682 0,403 0,877 0,087 1376 0,684 0,418 0,880 0,083 1377 0,682 0,402 0,875 0,083 
RE 1219 0,364 0,000 0,843 0,183 1376 0,349 0,000 0,807 0,173 1377 0,363 0,000 0,839 0,182 
RS 1219 -0,027 -0,376 0,301 0,123 1376 -0,008 -0,336 0,347 0,120 1377 -0,002 -0,340 0,368 0,125 
Rβ 1219 1,900 1,453 3,158 0,268 1376 1,891 1,447 3,044 0,247 1376 1,897 1,455 3,166 0,258 
Rα 1219 1,403 1,000 2,664 0,335 1376 1,375 1,000 2,767 0,304 1377 1,396 1,000 2,864 0,324 
RW 1219 1,375 1,205 1,777 0,094 1376 1,372 1,203 1,745 0,088 1377 1,374 1,206 1,779 0,090 
RF 1219 1,107 0,500 2,375 0,321 1376 1,057 0,450 2,167 0,296 1377 1,045 0,429 2,188 0,304 
RCr 1219 2,797 0,986 15,668 2,137 1376 2,600 0,986 16,651 2,171 1377 74,744 39,445 309,680 42,780 
Ikurt. 1219 -0,109 -1,371 5,777 0,940 1376 -0,083 -1,415 5,984 0,973 1377 -0,121 -1,605 6,556 1,104 
Imax 1219 109,807 52,000 192,000 29,779 1376 123,249 57,000 220,000 31,641 1377 179,099 112,000 223,000 21,118 
Iśr 1219 82,688 37,879 149,818 21,330 1376 95,879 39,836 177,633 24,591 1377 125,692 68,513 183,904 21,455 
Imin 1219 46,408 24,000 100,000 11,389 1376 58,666 20,000 136,000 15,547 1377 52,111 22,000 108,000 12,690 
Is 1219 13,529 2,595 30,923 5,721 1376 14,271 2,220 35,628 5,994 1377 30,320 12,944 51,237 6,980 

Iskoś. 1219 -0,356 -2,090 1,250 0,532 1376 -0,339 -2,129 1,346 0,595 1377 -0,293 -2,378 1,586 0,634 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RZ – Współczynnik zwięzłości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RS – Symetryczna miara wydłużenia ziarna 
Rβ – Współczynnik pofałdowania powierzchni cząstek 
Rα – Stopień wydłużenia (w stosunku do koła) 
RW – Współczynnik kolistości Wadella 

RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu  
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Załącznik III.  Statystyki opisowe zmiennych wejściowych wykorzystywanych przez modele klasyfikacyjne 

Tabela III-1. Statystyki opisowe zmiennych wejściowych wykorzystywanych przez modele klasyfikacyjne dla wszystkich typów popiołów lotnych. 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

              Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 15754 0,729 0,201 0,963 0,086 16694 0,707 0,292 0,925 0,091 12587 0,686 0,313 0,905 0,085 
R2 15754 0,758 0,288 0,963 0,061 16694 0,743 0,461 0,925 0,063 12587 0,728 0,463 0,905 0,059 
R3 15754 1,008 1,000 1,517 0,022 16694 1,009 1,000 1,293 0,023 12587 1,013 1,000 1,250 0,026 
RC1 15754 0,895 0,198 1,000 0,110 16694 0,866 0,352 1,000 0,113 12587 0,840 0,369 1,000 0,107 
RE 15754 0,261 0,000 0,968 0,196 16694 0,325 0,000 0,932 0,198 12587 0,360 0,000 0,944 0,192 
RF 15754 1,056 0,270 3,625 0,253 16694 1,052 0,345 2,545 0,295 12587 1,052 0,333 3,000 0,308 
RCr 15754 6,033 0,986 130,796 9,538 16694 21,442 0,986 196,441 21,811 12587 108,570 39,445 663,287 70,769 
Ikurt. 15754 0,277 -1,498 20,496 1,433 16694 -0,042 -1,543 12,342 1,074 12587 -0,078 -1,605 6,556 0,822 
Imax 15754 135,981 44,000 252,000 37,740 16694 155,708 57,000 255,000 44,096 12587 179,347 72,000 255,000 36,007 
Iśr 15754 100,863 37,108 223,021 25,521 16694 108,900 39,836 232,492 26,796 12587 114,577 52,457 212,972 24,614 
Imin 15754 59,866 4,000 164,000 20,095 16694 58,725 0,000 148,000 17,320 12587 52,179 0,000 132,000 16,510 
Iσ 15754 15,179 2,368 44,175 6,699 16694 20,977 2,220 75,869 10,435 12587 27,382 3,040 62,795 9,457 

Iskoś. 15754 -0,253 -3,561 2,631 0,681 16694 -0,053 -3,017 2,367 0,630 12587 0,109 -2,378 2,066 0,603 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 

I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela III-2. Statystyki opisowe zmiennych wejściowych wykorzystywanych przez modele klasyfikacyjne dla konwencjonalnych popiołów lotnych. 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

              Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 12131 0,741 0,370 0,922 0,080 9768 0,718 0,352 0,925 0,087 5636 0,692 0,392 0,889 0,075 
R2 12131 0,766 0,511 0,922 0,057 9768 0,750 0,461 0,925 0,062 5636 0,734 0,463 0,889 0,054 
R3 12131 1,007 1,000 1,219 0,019 9768 1,011 1,000 1,293 0,025 5636 1,019 1,000 1,250 0,031 
RC1 12131 0,914 0,430 1,000 0,100 9768 0,880 0,442 1,000 0,112 5636 0,847 0,418 1,000 0,101 
RE 12131 0,226 0,000 0,864 0,182 9768 0,284 0,000 0,913 0,191 5636 0,314 0,000 0,847 0,177 
RF 12131 1,047 0,440 2,143 0,215 9768 1,053 0,368 2,545 0,264 5636 1,043 0,393 2,250 0,260 
RCr 12131 6,836 0,986 130,796 10,572 9768 22,828 0,986 196,441 23,539 5636 142,117 39,445 663,287 80,373 
Ikurt. 12131 0,356 -1,495 13,956 1,504 9768 -0,006 -1,543 12,342 1,123 5636 -0,022 -1,502 3,453 0,736 
Imax 12131 139,244 48,000 252,000 37,585 9768 164,257 60,000 255,000 46,226 5636 178,743 72,000 255,000 40,242 
Iśr 12131 102,771 41,150 196,875 24,957 9768 112,161 47,479 231,345 27,433 5636 108,808 52,457 198,504 23,008 
Imin 12131 60,640 4,000 164,000 20,418 9768 56,511 0,000 148,000 18,915 5636 49,597 0,000 116,000 18,542 
Iσ 12131 15,543 2,368 44,011 6,792 9768 23,167 3,322 75,869 11,182 5636 26,241 3,040 62,795 10,263 

Iskoś. 12131 -0,251 -3,340 1,963 0,702 9768 -0,024 -3,017 2,077 0,634 5636 0,287 -1,977 1,712 0,553 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela III-3. Statystyki opisowe zmiennych wejściowych wykorzystywanych przez modele klasyfikacyjne dla fluidalnych popiołów lotnych.  

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

              Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 3623 0,689 0,201 0,963 0,094 6926 0,691 0,292 0,917 0,094 6951 0,681 0,313 0,905 0,091 
R2 3623 0,730 0,288 0,963 0,064 6926 0,733 0,472 0,917 0,063 6951 0,723 0,479 0,905 0,063 
R3 3623 1,012 1,000 1,517 0,029 6926 1,007 1,000 1,176 0,018 6951 1,008 1,000 1,179 0,019 
RC1 3623 0,834 0,198 1,000 0,119 6926 0,845 0,352 1,000 0,112 6951 0,834 0,369 1,000 0,111 
RE 3623 0,380 0,000 0,968 0,197 6926 0,384 0,000 0,932 0,194 6951 0,396 0,000 0,944 0,196 
RF 3623 1,085 0,270 3,625 0,348 6926 1,051 0,345 2,500 0,334 6951 1,060 0,333 3,000 0,342 
RCr 3623 3,343 0,986 48,404 3,455 6926 19,489 0,986 192,060 18,940 6951 81,368 39,445 400,275 46,686 
Ikurt. 3623 0,014 -1,498 20,496 1,123 6926 -0,092 -1,542 8,613 0,999 6951 -0,123 -1,605 6,556 0,883 
Imax 3623 125,054 44,000 252,000 36,176 6926 143,651 57,000 252,000 37,749 6951 179,836 84,000 252,000 32,162 
Iśr 3623 94,475 37,108 223,021 26,342 6926 104,300 39,836 232,492 25,163 6951 119,254 57,841 212,972 24,882 
Imin 3623 57,276 16,000 164,000 18,748 6926 61,847 20,000 148,000 14,208 6951 54,272 14,000 132,000 14,320 
Iσ 3623 13,962 2,595 44,175 6,228 6926 17,887 2,220 61,903 8,357 6951 28,308 4,973 58,350 8,639 

Iskoś. 3623 -0,257 -3,561 2,631 0,608 6926 -0,093 -2,304 2,367 0,621 6951 -0,035 -2,378 2,066 0,603 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela III-4. Statystyki opisowe zmiennych wejściowych wykorzystywanych przez modele klasyfikacyjne dla konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego. 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

              Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 6055 0,757 0,389 0,916 0,072 7189 0,731 0,374 0,925 0,084 3402 0,696 0,407 0,867 0,073 
R2 6055 0,777 0,511 0,916 0,051 7189 0,759 0,461 0,925 0,061 3402 0,734 0,463 0,867 0,053 
R3 6055 1,004 1,000 1,186 0,014 7189 1,008 1,000 1,293 0,023 3402 1,021 1,000 1,250 0,033 
RC1 6055 0,937 0,491 1,000 0,084 7189 0,901 0,444 1,000 0,104 3402 0,850 0,418 1,000 0,103 
RE 6055 0,185 0,000 0,830 0,162 7189 0,259 0,000 0,873 0,184 3402 0,292 0,000 0,812 0,172 
RF 6055 1,056 0,500 2,111 0,184 7189 1,035 0,412 2,429 0,243 3402 1,039 0,450 2,000 0,244 
RCr 6055 2,895 0,986 21,887 2,567 7189 23,330 9,861 196,441 20,489 3402 144,481 39,445 400,187 73,859 
Ikurt. 6055 0,557 -1,475 13,956 1,792 7189 0,032 -1,543 12,342 1,213 3402 -0,052 -1,502 3,442 0,745 
Imax 6055 124,513 48,000 232,000 36,113 7189 172,739 68,000 255,000 42,340 3402 192,141 100,000 255,000 34,894 
Iśr 6055 98,541 41,150 196,875 28,308 7189 118,680 47,479 231,345 25,478 3402 115,268 59,101 198,504 22,674 
Imin 6055 62,883 16,000 164,000 22,562 7189 59,162 0,000 148,000 20,252 3402 49,114 0,000 116,000 18,350 
Iσ 6055 12,129 2,368 34,922 5,338 7189 24,867 3,496 75,869 11,197 3402 29,625 8,416 62,795 9,891 

Iskoś. 6055 -0,450 -3,340 1,793 0,726 7189 -0,030 -3,017 2,077 0,653 3402 0,320 -1,977 1,712 0,554 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela III-5. Statystyki opisowe zmiennych wejściowych wykorzystywanych przez modele klasyfikacyjne dla konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego.  

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

              Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 6076 0,725 0,370 0,922 0,084 2579 0,682 0,352 0,900 0,085 2234 0,687 0,392 0,889 0,078 
R2 6076 0,754 0,527 0,922 0,061 2579 0,725 0,509 0,900 0,059 2234 0,733 0,522 0,889 0,055 
R3 6076 1,009 1,000 1,219 0,023 2579 1,018 1,000 1,197 0,030 2234 1,017 1,000 1,176 0,025 
RC1 6076 0,891 0,430 1,000 0,110 2579 0,823 0,442 1,000 0,112 2234 0,841 0,493 1,000 0,099 
RE 6076 0,267 0,000 0,864 0,191 2579 0,353 0,000 0,913 0,191 2234 0,348 0,000 0,847 0,180 
RF 6076 1,039 0,440 2,143 0,242 2579 1,103 0,368 2,545 0,312 2234 1,050 0,393 2,250 0,283 
RCr 6076 10,763 0,986 130,796 13,627 2579 21,427 0,986 149,963 30,433 2234 138,517 39,445 663,287 89,282 
Ikurt. 6076 0,156 -1,495 8,639 1,113 2579 -0,114 -1,471 4,307 0,810 2234 0,024 -1,330 3,453 0,721 
Imax 6076 153,923 56,000 252,000 33,002 2579 140,613 60,000 252,000 48,346 2234 158,341 72,000 255,000 39,270 
Iśr 6076 106,986 43,396 174,678 20,236 2579 93,992 50,338 202,095 24,343 2234 98,972 52,457 166,824 19,812 
Imin 6076 58,405 4,000 136,000 17,751 2579 49,120 13,000 100,000 11,736 2234 50,333 11,000 116,000 18,812 
Iσ 6076 18,945 4,128 44,011 6,366 2579 18,429 3,322 54,513 9,676 2234 21,087 3,040 49,180 8,533 

Iskoś. 6076 -0,054 -2,281 1,963 0,617 2579 -0,008 -1,750 1,483 0,579 2234 0,236 -1,282 1,540 0,548 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela III-6. Statystyki opisowe zmiennych wejściowych wykorzystywanych przez modele klasyfikacyjne dla fluidalnych popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego. 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

              Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 2079 0,683 0,201 0,963 0,100 4423 0,687 0,292 0,917 0,100 4793 0,672 0,313 0,905 0,096 
R2 2079 0,728 0,288 0,963 0,069 4423 0,729 0,472 0,917 0,067 4793 0,716 0,479 0,905 0,066 
R3 2079 1,013 1,000 1,517 0,032 4423 1,007 1,000 1,176 0,019 4793 1,009 1,000 1,179 0,021 
RC1 2079 0,827 0,198 1,000 0,131 4423 0,836 0,352 1,000 0,119 4793 0,819 0,369 1,000 0,115 
RE 2079 0,387 0,000 0,968 0,206 4423 0,397 0,000 0,932 0,202 4793 0,411 0,000 0,944 0,201 
RF 2079 1,076 0,270 3,625 0,365 4423 1,039 0,345 2,500 0,345 4793 1,066 0,333 3,000 0,356 
RCr 2079 3,451 0,986 48,404 3,982 4423 22,837 9,861 192,060 17,350 4793 78,714 39,445 400,275 42,113 
Ikurt. 2079 0,097 -1,498 20,496 1,264 4423 -0,110 -1,542 8,613 1,040 4793 -0,161 -1,538 5,980 0,826 
Imax 2079 133,268 44,000 252,000 37,377 4423 148,486 68,000 252,000 38,816 4793 180,739 84,000 236,000 34,362 
Iśr 2079 103,048 37,108 223,021 27,151 4423 107,266 54,056 232,492 25,820 4793 119,521 57,841 212,972 25,818 
Imin 2079 65,787 16,000 164,000 18,784 4423 64,321 20,000 148,000 13,308 4793 55,901 28,000 132,000 14,279 
Iσ 2079 13,908 2,643 44,175 6,577 4423 18,672 3,267 61,903 9,103 4793 28,200 4,973 58,350 8,811 

Iskoś. 2079 -0,260 -3,561 2,631 0,644 4423 -0,032 -2,304 2,367 0,622 4793 -0,006 -2,015 2,066 0,578 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela III-7. Statystyki opisowe zmiennych wejściowych wykorzystywanych przez modele klasyfikacyjne dla fluidalnych popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego. 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

              Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 1544 0,696 0,412 0,922 0,084 2503 0,698 0,419 0,886 0,082 2158 0,700 0,404 0,898 0,077 
R2 1544 0,734 0,554 0,922 0,057 2503 0,739 0,575 0,886 0,055 2158 0,739 0,522 0,898 0,052 
R3 1544 1,011 1,000 1,183 0,024 2503 1,006 1,000 1,106 0,016 2158 1,006 1,000 1,115 0,015 
RC1 1544 0,843 0,537 1,000 0,102 2503 0,862 0,514 1,000 0,094 2158 0,869 0,530 1,000 0,091 
RE 1544 0,370 0,000 0,843 0,183 2503 0,361 0,000 0,821 0,177 2158 0,363 0,000 0,839 0,181 
RF 1544 1,097 0,486 2,375 0,324 2503 1,072 0,429 2,300 0,312 2158 1,047 0,429 2,200 0,307 
RCr 1544 3,199 0,986 15,668 2,573 2503 13,571 0,986 150,626 20,149 2158 87,263 39,445 341,473 55,066 
Ikurt. 1544 -0,099 -1,371 5,777 0,886 2503 -0,059 -1,424 5,984 0,923 2158 -0,040 -1,605 6,556 0,993 
Imax 1544 113,994 52,000 252,000 31,262 2503 135,108 57,000 235,000 34,158 2158 177,830 84,000 252,000 26,532 
Iśr 1544 82,932 37,879 149,818 20,091 2503 99,058 39,836 177,633 23,048 2158 118,661 65,194 183,904 22,659 
Imin 1544 45,815 24,000 100,000 10,993 2503 57,474 20,000 136,000 14,689 2158 50,655 14,000 108,000 13,739 
Iσ 1544 14,033 2,595 36,061 5,726 2503 16,500 2,220 36,980 6,618 2158 28,548 5,273 54,991 8,240 

Iskoś. 1544 -0,254 -2,090 1,250 0,556 2503 -0,200 -2,129 1,667 0,604 2158 -0,100 -2,378 1,586 0,649 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela III-8. Statystyki opisowe zmiennych wejściowych wykorzystywanych przez modele klasyfikacyjne dla popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego. 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

              Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 8134 0,738 0,201 0,963 0,086 11612 0,714 0,292 0,925 0,093 8195 0,682 0,313 0,905 0,088 
R2 8134 0,765 0,288 0,963 0,060 11612 0,747 0,461 0,925 0,065 8195 0,724 0,463 0,905 0,062 
R3 8134 1,006 1,000 1,517 0,020 11612 1,008 1,000 1,293 0,022 8195 1,014 1,000 1,250 0,028 
RC1 8134 0,909 0,198 1,000 0,109 11612 0,876 0,352 1,000 0,115 8195 0,832 0,369 1,000 0,111 
RE 8134 0,237 0,000 0,968 0,195 11612 0,311 0,000 0,932 0,203 8195 0,362 0,000 0,944 0,198 
RF 8134 1,061 0,270 3,625 0,243 11612 1,037 0,345 2,500 0,286 8195 1,054 0,333 3,000 0,315 
RCr 8134 3,037 0,986 48,404 3,003 11612 23,142 9,861 196,441 19,354 8195 106,016 39,445 400,275 65,967 
Ikurt. 8134 0,439 -1,498 20,496 1,685 11612 -0,022 -1,543 12,342 1,152 8195 -0,115 -1,538 5,980 0,795 
Imax 8134 126,751 44,000 252,000 36,638 11612 163,501 68,000 255,000 42,689 8195 185,472 84,000 255,000 35,035 
Iśr 8134 99,693 37,108 223,021 28,084 11612 114,332 47,479 232,492 26,201 8195 117,756 57,841 212,972 24,649 
Imin 8134 63,625 16,000 164,000 21,695 11612 61,127 0,000 148,000 18,100 8195 53,083 0,000 132,000 16,437 
Iσ 8134 12,584 2,368 44,175 5,733 11612 22,508 3,267 75,869 10,873 8195 28,791 4,973 62,795 9,300 

Iskoś. 8134 -0,401 -3,561 2,631 0,710 11612 -0,031 -3,017 2,367 0,641 8195 0,130 -2,015 2,066 0,590 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Tabela III-9. Statystyki opisowe zmiennych wejściowych wykorzystywanych przez modele klasyfikacyjne dla popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego. 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

0÷40 40÷125 125 

              Parametry 
Zmienne 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

N 
ważnych 

Średnia Min. Max. 
Odch. 
Std. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R1 7620 0,719 0,370 0,922 0,085 5082 0,690 0,352 0,900 0,084 4392 0,694 0,392 0,898 0,078 
R2 7620 0,750 0,527 0,922 0,061 5082 0,732 0,509 0,900 0,057 4392 0,736 0,522 0,898 0,054 
R3 7620 1,010 1,000 1,219 0,024 5082 1,012 1,000 1,197 0,025 4392 1,011 1,000 1,176 0,021 
RC1 7620 0,881 0,430 1,000 0,110 5082 0,842 0,442 1,000 0,105 4392 0,855 0,493 1,000 0,096 
RE 7620 0,288 0,000 0,864 0,194 5082 0,357 0,000 0,913 0,184 4392 0,355 0,000 0,847 0,181 
RF 7620 1,051 0,440 2,375 0,262 5082 1,088 0,368 2,545 0,312 4392 1,048 0,393 2,250 0,295 
RCr 7620 9,230 0,986 130,796 12,595 5082 17,558 0,986 150,626 26,177 4392 113,334 39,445 663,287 78,740 
Ikurt. 7620 0,105 -1,495 8,639 1,076 5082 -0,087 -1,471 5,984 0,868 4392 -0,008 -1,605 6,556 0,866 
Imax 7620 145,833 52,000 252,000 36,387 5082 137,902 57,000 252,000 42,048 4392 167,917 72,000 255,000 35,000 
Iśr 7620 102,112 37,879 174,678 22,400 5082 96,487 39,836 202,095 23,847 4392 108,646 52,457 183,904 23,425 
Imin 7620 55,854 4,000 136,000 17,359 5082 53,235 13,000 136,000 13,913 4392 50,491 11,000 116,000 16,514 
Iσ 7620 17,949 2,595 44,011 6,546 5082 17,479 2,220 54,513 8,367 4392 24,753 3,040 54,991 9,181 

Iskoś. 7620 -0,094 -2,281 1,963 0,610 5082 -0,103 -2,129 1,667 0,599 4392 0,071 -2,378 1,586 0,623 

Legenda: 
R1 – Współczynnik wypełnienia (1) 
R2 – Współczynnik wypełnienia (2) 
R3 – Współczynnik wypukłości 
RC1 – Współczynnik kolistości 
RE – Współczynnik wydłużenia (w stosunku do elipsy) 
RF – Współczynnik Fereta 
RCr – Współczynnik cyrkularności 
I kurt.  – Kurtoza poziomu szarości 
I max – Maksymalna wartość poziomu szarości obiektu 
I śr – Średnia wartość poziomu szarości obiektu  
I min – Minimalna wartość poziomu szarości obiektu  
I σσσσ – Odchylenie standardowe poziomu szarości obiektu 
I skoś. – Skośność poziomu szarości obiektu 
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Załącznik IV.  Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla różnych układów i typów popiołów lotnych 

Tabela IV-1. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla wszystkich typów popiołów lotnych w układzie 12 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1
2

 ty
pó

w
 

0÷40 NIE 

1 Linear 11:11-12:1 0,383 0,360 0,346 0,253 0,255 0,257 11 0 
2 Linear 12:12-12:1 0,383 0,360 0,346 0,253 0,255 0,257 12 0 
3 RBF 5:5-431-12:1 0,503 0,425 0,420 0,231 0,245 0,248 5 431 
4 RBF 6:6-431-12:1 0,516 0,443 0,426 0,229 0,243 0,246 6 431 
5 RBF 8:8-431-12:1 0,528 0,460 0,444 0,229 0,242 0,245 8 431 

Z1 Zespół sieci RBF 0,515 0,443 0,430 0,230 0,244 0,246 8 - 

40÷125 NIE 

6 Linear 12:12-12:1 0,387 0,369 0,370 0,245 0,244 0,243 12 0 
7 PNN 4:4-8348-12:1 0,382 0,362 0,363 0,242 0,243 0,241 4 8348 
8 RBF 4:4-435-12:1 0,506 0,438 0,430 0,217 0,230 0,229 4 435 
9 RBF 5:5-435-12:1 0,523 0,461 0,454 0,214 0,227 0,226 5 435 
10 RBF 6:6-435-12:1 0,532 0,457 0,468 0,213 0,226 0,224 6 435 
Z2 Zespół sieci RBF 0,520 0,452 0,451 0,215 0,228 0,226 6 - 

>125 NIE 

11 PNN 5:5-6295-12:1 0,423 0,391 0,376 0,244 0,248 0,250 5 6295 
12 PNN 6:6-6295-12:1 0,451 0,414 0,397 0,241 0,246 0,248 6 6295 
13 RBF 13:13-262-12:1 0,525 0,461 0,449 0,231 0,242 0,245 13 262 
14 RBF 13:13-276-12:1 0,533 0,459 0,449 0,230 0,242 0,245 13 276 
15 RBF 13:13-280-12:1 0,536 0,469 0,454 0,230 0,241 0,245 13 280 
Z3 Zespół sieci RBF 0,531 0,463 0,451 0,230 0,242 0,245 13 - 

a) b)  c)  

Rysunek IV-1. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 12 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 5 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 10 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 15 (klasa ziarnowa >125).  
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Tabela IV-2. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla wszystkich typów popiołów lotnych w układzie 7 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7
 ty

p
ó

w
 

0÷40 NIE 

16 Linear 12:12-7:1 0,505 0,465 0,459 0,303 0,310 0,309 12 0 
17 Linear 13:13-7:1 0,505 0,465 0,460 0,303 0,310 0,309 13 0 
18 RBF 7:7-528-7:1 0,630 0,557 0,555 0,269 0,293 0,293 7 528 
19 RBF 8:8-528-7:1 0,646 0,572 0,570 0,266 0,290 0,290 8 528 
20 RBF 9:9-528-7:1 0,649 0,573 0,579 0,265 0,289 0,288 9 528 
Z4 Zespół sieci RBF 0,642 0,567 0,568 0,267 0,291 0,290 9 - 

40÷125 NIE 

21 PNN 4:4-8193-8:1 0,470 0,446 0,445 0,289 0,291 0,292 4 8193 
22 PNN 5:5-8193-8:1 0,513 0,478 0,475 0,280 0,286 0,286 5 8193 
23 RBF 4:4-563-8:1 0,628 0,554 0,553 0,251 0,273 0,273 4 563 
24 RBF 5:5-563-8:1 0,636 0,564 0,566 0,248 0,270 0,270 5 563 
25 RBF 6:6-563-8:1 0,651 0,578 0,578 0,246 0,268 0,267 6 563 
Z5 Zespół sieci RBF 0,638 0,565 0,566 0,248 0,271 0,270 6 - 

>125 NIE 

26 RBF 5:5-440-7:1 0,603 0,564 0,525 0,276 0,291 0,299 5 440 
27 PNN 6:6-6295-7:1 0,565 0,558 0,526 0,287 0,289 0,296 6 6295 
28 PNN 7:7-6295-7:1 0,604 0,582 0,538 0,276 0,284 0,292 7 6295 
29 RBF 6:6-440-7:1 0,659 0,625 0,590 0,263 0,278 0,287 6 440 
30 RBF 7:7-440-7:1 0,661 0,626 0,599 0,263 0,277 0,285 7 440 
Z6 Zespół sieci 0,641 0,605 0,571 0,267 0,282 0,291 7 - 

a) b) c)  

Rysunek IV-2. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 7 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 20 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 25 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 30 (klasa ziarnowa >125).  
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Tabela IV-3. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla wszystkich typów popiołów lotnych w układzie 6 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6
 ty

p
ó

w
 

0÷40 NIE 

31 RBF 10:10-321-6:1 0,620 0,569 0,564 0,293 0,312 0,312 10 321 
32 RBF 13:13-320-6:1 0,616 0,569 0,562 0,294 0,312 0,313 13 320 
33 RBF 13:13-321-6:1 0,619 0,571 0,574 0,294 0,311 0,311 13 321 
Z7 Zespół sieci RBF 0,618 0,569 0,567 0,294 0,312 0,312 13 3 

40÷125 NIE 

34 RBF 4:4-513-6:1 0,598 0,541 0,543 0,296 0,315 0,316 4 513 
35 RBF 5:5-513-6:1 0,619 0,582 0,567 0,291 0,308 0,311 5 513 
36 RBF 6:6-513-6:1 0,632 0,588 0,574 0,288 0,306 0,308 6 513 
Z8 Zespół sieci RBF 0,617 0,570 0,561 0,292 0,310 0,312 6 3 

>125 NIE 

37 RBF 4:4-292-6:1 0,559 0,529 0,511 0,309 0,319 0,327 4 292 
38 RBF 5:5-292-6:1 0,645 0,619 0,585 0,289 0,301 0,308 5 292 
39 RBF 7:7-292-6:1 0,644 0,629 0,587 0,289 0,300 0,308 7 292 
Z9 Zespół sieci RBF 0,616 0,592 0,561 0,296 0,307 0,315 7 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-3. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 6 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 33 (klasa ziarnowa 0÷40), 
b) schemat sieci nr 36 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 39 (klasa ziarnowa >125).  
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Tabela IV-4. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla wszystkich typów popiołów lotnych w układzie 4 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4
 ty

p
y 

0÷40 NIE 

40 PNN 11:11-7878-4:1 0,724 0,602 0,604 0,313 0,358 0,360 11 7878 
41 PNN 9:9-7878-4:1 0,690 0,602 0,601 0,326 0,358 0,360 9 7878 
42 RBF 8:8-415-4:1 0,702 0,642 0,650 0,321 0,346 0,346 8 415 
43 RBF 9:9-415-4:1 0,702 0,642 0,654 0,319 0,345 0,344 9 415 
44 RBF 10:10-415-4:1 0,705 0,644 0,659 0,318 0,342 0,343 10 415 

Z10 Zespół sieci RBF 0,703 0,643 0,654 0,320 0,344 0,344 10 3 

40÷125 NIE 

45 PNN 4:4-8193-4:1 0,564 0,534 0,536 0,378 0,386 0,385 4 8193 
46 PNN 5:5-8193-4:1 0,605 0,571 0,568 0,363 0,372 0,373 5 8193 
47 RBF 4:4-485-4:1 0,670 0,614 0,605 0,336 0,360 0,365 4 485 
48 RBF 5:5-485-4:1 0,699 0,658 0,640 0,322 0,346 0,351 5 485 
49 RBF 6:6-485-4:1 0,708 0,661 0,639 0,319 0,343 0,349 6 485 

Z11 Zespół sieci RBF 0,692 0,644 0,628 0,326 0,350 0,355 6 3 

>125 NIE 

50 Linear 10:10-4:1 0,553 0,549 0,524 0,386 0,390 0,395 10 0 
51 Linear 11:11-4:1 0,554 0,547 0,525 0,386 0,390 0,395 11 0 
52 RBF 5:5-391-4:1 0,633 0,599 0,559 0,352 0,371 0,383 5 391 
53 RBF 6:6-391-4:1 0,682 0,641 0,608 0,333 0,355 0,365 6 391 
54 RBF 7:7-391-4:1 0,681 0,638 0,608 0,333 0,355 0,366 7 391 

Z12 Zespół sieci RBF 0,665 0,626 0,592 0,339 0,360 0,371 7 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-4. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 4 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 44 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 49 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 54 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-5. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych w układzie 8 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8
 ty

p
ó

w
 

0÷40 NIE 

1 RBF 5:5-311-8:1 0,571 0,544 0,514 0,269 0,277 0,282 5 311 
2 RBF 7:7-311-8:1 0,586 0,547 0,523 0,267 0,276 0,281 7 311 
3 RBF 8:8-311-8:1 0,591 0,553 0,520 0,266 0,276 0,281 8 311 

Z1 Zespół sieci RBF 0,583 0,548 0,519 0,267 0,277 0,281 8 3 

40÷125 NIE 

4 RBF 4:4-393-8:1 0,634 0,562 0,566 0,247 0,268 0,268 4 393 
5 RBF 5:5-393-8:1 0,692 0,624 0,645 0,233 0,254 0,250 5 393 
6 RBF 6:6-393-8:1 0,703 0,637 0,650 0,230 0,251 0,248 6 393 

Z2 Zespół sieci RBF 0,676 0,608 0,620 0,237 0,258 0,255 6 3 

>125 NIE 

7 RBF 4:4-297-8:1 0,654 0,576 0,556 0,246 0,271 0,274 4 297 
8 RBF 5:5-297-8:1 0,659 0,595 0,573 0,243 0,268 0,272 5 297 
9 RBF 6:6-297-8:1 0,688 0,610 0,589 0,239 0,263 0,267 6 297 

Z3 Zespół sieci RBF 0,667 0,594 0,573 0,243 0,267 0,271 6 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-5. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 8 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 3 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 6 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 9 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-6. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych w układzie 4 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4
 ty

p
y 

0÷40 NIE 

10 RBF 5:5-287-4:1 0,696 0,686 0,661 0,329 0,337 0,345 5 287 
11 RBF 6:6-287-4:1 0,703 0,684 0,660 0,326 0,336 0,344 6 287 
12 RBF 7:7-287-4:1 0,716 0,689 0,684 0,319 0,334 0,339 7 287 
Z4 Zespół sieci RBF 0,705 0,686 0,668 0,325 0,336 0,343 7 3 

40÷125 NIE 

13 RBF 4:4-531-4:1 0,754 0,677 0,670 0,294 0,333 0,339 4 531 
14 RBF 5:5-531-4:1 0,787 0,710 0,714 0,276 0,317 0,315 5 531 
15 RBF 6:6-531-4:1 0,779 0,726 0,714 0,277 0,314 0,318 6 531 
Z5 Zespół sieci RBF 0,773 0,704 0,699 0,282 0,321 0,324 6 3 

>125 NIE 

16 RBF 5:5-378-4:1 0,751 0,661 0,641 0,297 0,347 0,354 5 378 
17 RBF 6:6-378-4:1 0,765 0,666 0,647 0,294 0,344 0,355 6 378 
18 RBF 7:7-378-4:1 0,774 0,682 0,676 0,292 0,340 0,344 7 378 
Z6 Zespół sieci RBF 0,763 0,670 0,654 0,295 0,343 0,351 7 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-6. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 4 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 12 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 15 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 18 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-7. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych w układzie 2 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2
 ty

p
y 

0÷40 TAK 

19 RBF 5:5-254-1:1 0,819 0,809 0,781 0,364 0,375 0,396 5 254 
20 RBF 7:7-254-1:1 0,817 0,818 0,787 0,364 0,369 0,390 7 254 
21 RBF 8:8-254-1:1 0,834 0,834 0,811 0,353 0,357 0,376 8 254 
Z7 Zespół sieci RBF 0,824 0,820 0,793 0,360 0,367 0,387 8 3 

40÷125 NIE 

22 RBF 5:5-599-1:1 0,906 0,870 0,880 0,227 0,283 0,277 5 599 
23 RBF 6:6-599-1:1 0,913 0,876 0,879 0,226 0,282 0,277 6 599 
24 RBF 7:7-599-1:1 0,910 0,873 0,880 0,225 0,279 0,277 7 599 
Z8 Zespół sieci RBF 0,909 0,873 0,880 0,227 0,281 0,277 7 3 

>125 NIE 

25 RBF 12:12-239-1:1 0,804 0,760 0,767 0,364 0,407 0,394 12 239 
26 RBF 12:12-271-1:1 0,803 0,771 0,756 0,364 0,406 0,399 12 271 
27 RBF 12:12-272-1:1 0,798 0,771 0,759 0,364 0,405 0,396 12 272 
Z9 Zespół sieci RBF 0,802 0,767 0,761 0,364 0,406 0,396 12 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-7. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 2 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 21 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 24 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 27 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-8. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego w układzie 4-stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4
 ty

p
y 

0÷40 NIE 

1 RBF 5:5-55-4:1 0,531 0,471 0,498 0,384 0,405 0,396 5 55 
2 PNN 10:10-3029-4:1 0,570 0,458 0,494 0,374 0,405 0,399 10 3029 
3 PNN 11:11-3029-4:1 0,584 0,461 0,492 0,371 0,405 0,398 11 3029 
4 RBF 6:6-55-4:1 0,538 0,470 0,500 0,383 0,403 0,396 6 55 
5 RBF 7:7-55-4:1 0,549 0,472 0,494 0,382 0,403 0,397 7 55 

Z1 Zespół sieci RBF 0,539 0,471 0,497 0,383 0,404 0,396 7 3 

40÷125 NIE 

6 PNN 10:10-3595-4:1 0,682 0,593 0,624 0,331 0,362 0,356 10 3595 
7 PNN 11:11-3595-4:1 0,737 0,602 0,627 0,312 0,361 0,356 11 3595 
8 RBF 3:3-285-4:1 0,687 0,620 0,617 0,326 0,361 0,356 3 285 
9 RBF 4:4-285-4:1 0,703 0,632 0,646 0,321 0,358 0,350 4 285 
10 RBF 5:5-285-4:1 0,693 0,639 0,633 0,325 0,356 0,350 5 285 
Z2 Zespół sieci RBF 0,694 0,630 0,632 0,324 0,358 0,352 5 3 

>125 NIE 

11 RBF 3:3-299-4:1 0,773 0,678 0,656 0,282 0,342 0,352 3 299 
12 RBF 5:5-299-4:1 0,810 0,699 0,704 0,271 0,341 0,331 5 299 
13 PNN 8:8-1702-4:1 0,745 0,675 0,638 0,306 0,341 0,344 8 1702 
14 PNN 9:9-1702-4:1 0,794 0,665 0,652 0,287 0,340 0,342 9 1702 
15 RBF 6:6-299-4:1 0,817 0,706 0,692 0,272 0,334 0,337 6 299 
Z3 Zespół sieci RBF 0,800 0,694 0,684 0,275 0,339 0,340 6 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-8. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 4 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 5 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 10 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 15 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-9. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego w układzie 2 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2
 ty

p
y 

0÷40 NIE 

16 RBF 8:8-47-1:1 0,615 0,578 0,585 0,403 0,446 0,437 8 47 
17 RBF 12:12-39-1:1 0,610 0,586 0,591 0,404 0,446 0,434 12 39 
18 RBF 12:12-47-1:1 0,616 0,595 0,584 0,402 0,445 0,435 12 47 
Z4 Zespół sieci RBF 0,613 0,586 0,586 0,403 0,446 0,435 13 3 

40÷125 NIE 

19 RBF 4:4-132-3:1 0,746 0,717 0,724 0,337 0,351 0,352 4 132 
20 RBF 6:6-132-3:1 0,751 0,731 0,741 0,330 0,340 0,343 6 132 
21 RBF 7:7-132-3:1 0,756 0,750 0,752 0,329 0,334 0,338 7 132 
Z5 Zespół sieci RBF 0,751 0,733 0,739 0,332 0,342 0,344 7 3 

>125 NIE 

22 RBF 4:4-152-1:1 0,803 0,761 0,759 0,333 0,385 0,382 4 152 
23 RBF 5:5-152-1:1 0,820 0,786 0,789 0,329 0,377 0,372 5 152 
24 RBF 6:6-152-1:1 0,834 0,812 0,816 0,314 0,361 0,352 6 152 
Z6 Zespół sieci RBF 0,819 0,786 0,788 0,325 0,375 0,369 6 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-9. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 2 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 18 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 21 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 24 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-10. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego w układzie 4-stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

4
 ty

p
y 

0÷40 TAK 

1 PNN 6:6-3038-4:1 0,762 0,643 0,615 0,287 0,341 0,347 6 3038 
2 RBF 5:5-264-4:1 0,835 0,756 0,745 0,267 0,306 0,311 5 264 
3 RBF 2:2-264-4:1 0,805 0,758 0,723 0,263 0,295 0,306 2 264 
4 RBF 4:4-264-4:1 0,853 0,797 0,785 0,251 0,286 0,293 4 264 
5 RBF 3:3-264-4:1 0,849 0,795 0,789 0,242 0,278 0,285 3 264 

Z1 Zespół sieci RBF 0,835 0,783 0,766 0,252 0,286 0,294 4 3 

40÷125 TAK 

6 RBF 3:3-235-4:1 0,899 0,828 0,812 0,191 0,258 0,261 3 235 
7 PNN 6:6-1291-4:1 0,885 0,834 0,812 0,206 0,241 0,260 6 1291 
8 PNN 7:7-1291-4:1 0,904 0,831 0,806 0,191 0,237 0,260 7 1291 
9 RBF 5:5-235-4:1 0,929 0,870 0,863 0,179 0,220 0,237 5 235 
10 RBF 4:4-235-4:1 0,914 0,877 0,860 0,180 0,214 0,229 4 235 
Z2 Zespół sieci RBF 0,914 0,858 0,845 0,183 0,231 0,242 5 3 

>125 TAK 

11 PNN 5:5-1118-4:1 0,765 0,692 0,697 0,295 0,323 0,321 5 1118 
12 PNN 6:6-1118-4:1 0,798 0,706 0,708 0,273 0,314 0,313 6 1118 
13 RBF 4:4-113-4:1 0,791 0,710 0,729 0,279 0,325 0,318 4 113 
14 RBF 7:7-113-4:1 0,792 0,720 0,728 0,285 0,318 0,313 7 113 
15 RBF 6:6-113-4:1 0,804 0,726 0,737 0,275 0,320 0,317 6 113 
Z3 Zespół sieci RBF 0,798 0,717 0,724 0,278 0,317 0,314 7 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-10. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 4 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 5 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 10 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 15 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-11. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego w układzie 3-stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3
 ty

p
y 

0÷40 TAK 

16 RBF 9:9-380-3:1 0,896 0,843 0,835 0,250 0,296 0,292 9 380 
17 RBF 9:9-431-3:1 0,898 0,842 0,824 0,249 0,295 0,295 9 431 
18 RBF 9:9-432-3:1 0,900 0,839 0,829 0,245 0,293 0,294 9 432 
Z4 Zespół sieci RBF 0,898 0,841 0,829 0,248 0,295 0,294 9 3 

40÷125 TAK 

19 RBF 3:3-299-3:1 0,953 0,907 0,913 0,162 0,233 0,211 3 299 
20 RBF 7:7-299-3:1 0,953 0,918 0,918 0,165 0,222 0,215 7 299 
21 RBF 4:4-299-3:1 0,954 0,910 0,927 0,156 0,221 0,203 4 299 
Z5 Zespół sieci RBF 0,953 0,911 0,919 0,161 0,225 0,210 7 3 

>125 TAK 

22 RBF 4:4-203-3:1 0,858 0,746 0,756 0,274 0,360 0,359 4 203 
23 RBF 5:5-203-3:1 0,877 0,772 0,753 0,260 0,349 0,355 5 203 
24 RBF 6:6-203-3:1 0,860 0,771 0,763 0,274 0,340 0,339 6 203 
Z6 Zespół sieci RBF 0,865 0,763 0,757 0,269 0,350 0,351 6 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-11. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 3 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 18 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 21 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 24 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-12. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla konwencjonalnych popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego w układzie 2-stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2
 ty

p
y 

0÷40 TAK 

25 RBF 3:3-239-1:1 0,864 0,835 0,855 0,266 0,287 0,303 3 239 
26 RBF 2:2-247-1:1 0,869 0,849 0,856 0,262 0,287 0,300 2 247 
27 RBF 3:3-247-1:1 0,869 0,854 0,860 0,266 0,284 0,303 3 247 
Z7 Zespół sieci RBF 0,867 0,846 0,857 0,265 0,286 0,302 3 3 

40÷125 TAK 

28 RBF 3:3-240-1:1 0,943 0,911 0,908 0,205 0,267 0,285 3 240 
29 RBF 5:5-240-1:1 0,950 0,929 0,913 0,206 0,238 0,273 5 240 
30 RBF 4:4-240-1:1 0,948 0,932 0,918 0,206 0,236 0,266 4 240 
Z8 Zespół sieci RBF 0,947 0,924 0,913 0,206 0,247 0,275 5 3 

>125 TAK 

31 RBF 4:4-83-1:1 0,787 0,769 0,756 0,323 0,355 0,363 4 83 
32 RBF 4:4-89-1:1 0,787 0,776 0,767 0,322 0,354 0,357 4 89 
33 RBF 4:4-93-1:1 0,794 0,794 0,765 0,321 0,352 0,362 4 93 
Z9 Zespół sieci RBF 0,790 0,780 0,763 0,322 0,354 0,361 4 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-12. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 2 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 27 (klasa ziarnowa 0÷40), b) schemat sieci nr 30 (klasa 
ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 33 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-13. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla fluidalnych popiołów lotnych w układzie 4 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa 
ziarnowa 

[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4
 ty

p
y 

0÷40 NIE 

1 RBF 13:13-71-4:1 0,635 0,628 0,631 0,359 0,362 0,368 13 71 
2 RBF 13:13-72-4:1 0,637 0,622 0,620 0,359 0,361 0,371 13 72 
3 RBF 13:13-75-4:1 0,628 0,643 0,613 0,356 0,357 0,368 13 75 

Z1 Zespół sieci RBF 0,633 0,631 0,621 0,358 0,360 0,369 13 3 

40÷125 NIE 

4 RBF 13:13-277-4:1 0,730 0,663 0,656 0,321 0,349 0,349 13 277 
5 RBF 13:13-318-4:1 0,742 0,678 0,662 0,318 0,345 0,350 13 318 
6 RBF 13:13-416-4:1 0,751 0,675 0,663 0,311 0,344 0,349 13 416 

Z2 Zespół sieci RBF 0,741 0,672 0,660 0,317 0,346 0,349 13 3 

>125 NIE 

7 RBF 3:3-195-4:1 0,632 0,552 0,586 0,349 0,379 0,369 3 195 
8 RBF 4:4-195-4:1 0,653 0,580 0,602 0,342 0,368 0,365 4 195 
9 RBF 7:7-195-4:1 0,672 0,608 0,622 0,337 0,368 0,360 7 195 

Z3 Zespół sieci RBF 0,652 0,580 0,604 0,342 0,372 0,365 7 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-13. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 12 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 5 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 10 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 15 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-14. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla fluidalnych popiołów lotnych w układzie 2 stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa 
ziarnowa 

[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2
 ty

p
y 

0÷40 NIE 

10 RBF 2:2-74-1:1 0,807 0,798 0,782 0,369 0,387 0,402 2 74 
11 RBF 5:5-74-1:1 0,820 0,802 0,786 0,368 0,386 0,398 5 74 
12 RBF 3:3-74-1:1 0,810 0,813 0,796 0,369 0,382 0,396 3 74 
Z4 Zespół sieci RBF 0,812 0,804 0,788 0,369 0,385 0,399 5 3 

40÷125 NIE 

13 RBF 4:4-231-1:1 0,798 0,757 0,760 0,335 0,386 0,367 4 231 
14 RBF 6:6-231-1:1 0,807 0,774 0,760 0,338 0,386 0,368 6 231 
15 RBF 5:5-231-1:1 0,811 0,788 0,783 0,336 0,378 0,360 5 231 
Z5 Zespół sieci RBF 0,806 0,773 0,768 0,336 0,383 0,365 6 3 

>125 NIE 

16 RBF 8:8-218-1:1 0,763 0,723 0,716 0,367 0,411 0,418 8 218 
17 RBF 13:13-190-1:1 0,760 0,731 0,706 0,373 0,410 0,423 13 190 
18 RBF 13:13-218-1:1 0,768 0,730 0,727 0,369 0,410 0,417 13 218 
Z6 Zespół sieci RBF 0,764 0,728 0,716 0,369 0,411 0,419 13 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-14. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 12 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 5 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 10 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 15 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-15. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla fluidalnych popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego w układzie 2-stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa ziarnowa 
[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2
 ty

p
y 

0÷40 TAK 

1 RBF 1:1-42-1:1 0,620 0,582 0,568 0,469 0,484 0,487 1 42 
2 Linear 3:3-1:1 0,662 0,626 0,615 0,467 0,468 0,468 3 0 
3 Linear 4:4-1:1 0,659 0,613 0,611 0,463 0,464 0,468 4 0 
4 RBF 2:2-42-1:1 0,731 0,678 0,719 0,417 0,432 0,425 2 42 
5 RBF 4:4-42-1:1 0,733 0,709 0,703 0,415 0,431 0,420 4 42 

Z1 Zespół sieci RBF 0,695 0,656 0,663 0,434 0,449 0,444 4 3 

40÷125 NIE 

6 RBF 1:1-67-1:1 0,620 0,624 0,627 0,521 0,518 0,536 1 67 
7 RBF 2:2-67-1:1 0,745 0,732 0,739 0,404 0,419 0,421 2 67 
8 RBF 3:3-67-1:1 0,778 0,771 0,774 0,389 0,407 0,404 3 67 
9 RBF 4:4-67-1:1 0,778 0,765 0,765 0,386 0,403 0,400 4 67 
10 RBF 5:5-67-1:1 0,789 0,773 0,776 0,384 0,393 0,397 5 67 
Z2 Zespół sieci RBF 0,782 0,770 0,771 0,386 0,401 0,401 5 3 

>125 TAK 

11 Linear 2:2-1:1 0,686 0,662 0,684 0,425 0,461 0,447 2 0 
12 Linear 3:3-1:1 0,685 0,657 0,684 0,425 0,461 0,447 3 0 
13 RBF 3:3-117-1:1 0,763 0,754 0,744 0,377 0,417 0,402 3 117 
14 RBF 3:3-155-1:1 0,764 0,734 0,748 0,373 0,417 0,403 3 155 
15 RBF 3:3-158-1:1 0,769 0,740 0,755 0,371 0,415 0,400 3 158 
Z3 Zespół sieci RBF 0,765 0,743 0,749 0,374 0,416 0,402 3 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-15. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 2 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 5 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 10 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 15 (klasa ziarnowa >125). 



 IV-16  
 

Tabela IV-16. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla fluidalnych popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego w układzie 2-stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa 
ziarnowa 

[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

(1 
poziom) 

Neurony 
ukryte 

(2 
poziom) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2
 ty

p
y 

0÷40 TAK 

1 RBF 1:1-30-1:1 0,696 0,689 0,692 0,391 0,341 0,389 1 30 0 
2 RBF 2:2-30-1:1 0,723 0,715 0,702 0,368 0,336 0,371 2 30 0 
3 Linear 7:7-1:1 0,768 0,777 0,801 0,355 0,313 0,343 7 0 0 
4 Linear 2:2-1:1 0,719 0,738 0,741 0,368 0,309 0,354 2 0 0 
5 RBF 3:3-30-1:1 0,775 0,769 0,762 0,346 0,308 0,344 3 30 0 

Z1 Zespół sieci RBF 0,731 0,725 0,718 0,368 0,328 0,368 3 3 0 

40÷125 NIE 

6 RBF 4:4-478-1:1 0,997 0,973 0,971 0,105 0,181 0,179 4 478 0 
7 RBF 6:6-478-1:1 0,999 0,981 0,978 0,110 0,176 0,185 6 478 0 
8 MLP 6:6-6-8-1:1 0,994 0,992 0,990 0,045 0,059 0,167 6 6 8 
9 MLP 6:6-9-7-1:1 0,994 0,990 0,992 0,146 0,044 0,210 6 9 7 
10 MLP 6:6-8-10-1:1 0,994 0,992 0,990 0,054 0,029 0,160 6 8 10 
Z2 Zespół sieci MLP 0,996 0,970 0,974 0,107 0,182 0,181 6 3 0 

>125 NIE 

11 Linear 5:5-1:1 0,778 0,788 0,740 0,404 0,382 0,414 5 0 0 
12 Linear 6:6-1:1 0,781 0,794 0,737 0,404 0,382 0,414 6 0 0 
13 RBF 3:3-123-1:1 0,856 0,809 0,783 0,312 0,356 0,374 3 123 0 
14 RBF 4:4-123-1:1 0,865 0,853 0,803 0,296 0,319 0,358 4 123 0 
15 RBF 7:7-123-1:1 0,884 0,857 0,807 0,288 0,317 0,357 7 123 0 
Z3 Zespół sieci RBF 0,994 0,991 0,991 0,082 0,044 0,179 6 3 0 

a) b) c)  

Rysunek IV-16. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 2 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 5 (klasa ziarnowa 0÷40),  
b) schemat sieci nr 10 (klasa ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 15 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-17. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego w układzie 3-stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa 
ziarnowa 

[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3
 ty

p
y 

0÷40 NIE 

1 RBF 11:11-100-3:1 0,674 0,634 0,680 0,387 0,410 0,390 11 100 
2 RBF 12:12-86-3:1 0,672 0,638 0,676 0,389 0,409 0,391 12 86 
3 RBF 12:12-100-3:1 0,677 0,642 0,689 0,386 0,408 0,388 12 100 

Z1 Zespół sieci RBF 0,674 0,638 0,682 0,387 0,409 0,390 13 3 

40÷125 NIE 

4 RBF 4:4-151-3:1 0,656 0,654 0,625 0,391 0,397 0,404 4 151 
5 RBF 5:5-151-3:1 0,658 0,663 0,634 0,389 0,394 0,402 5 151 
6 RBF 11:11-151-3:1 0,663 0,660 0,647 0,387 0,392 0,396 11 151 

Z2 Zespół sieci RBF 0,659 0,659 0,635 0,389 0,394 0,401 11 3 

>125 NIE 

7 RBF 3:3-297-3:1 0,773 0,748 0,748 0,330 0,359 0,358 3 297 
8 RBF 4:4-297-3:1 0,809 0,796 0,798 0,310 0,328 0,330 4 297 
9 RBF 6:6-297-3:1 0,815 0,801 0,799 0,307 0,325 0,326 6 297 

Z3 Zespół sieci RBF 0,799 0,782 0,782 0,316 0,338 0,338 6 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-17. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 3 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 3 (klasa ziarnowa 0÷40), b) schemat sieci nr 6 (klasa 
ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 9 (klasa ziarnowa >125). 
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Tabela IV-18. Wybrane sieci neuronowe oraz zespoły sieci dla popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego w układzie 3-stanowym. 

Ilość 
typów 

Klasa 
ziarnowa 

[µµµµm] 

Użycie 
algorytmu 

Nr 
sieci 

Nazwa sieci 
Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

Neurony 
wejścia 

Neurony 
ukryte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3
 ty

p
y 

0÷40 NIE 

10 RBF 4:4-349-3:1 0,825 0,764 0,766 0,295 0,331 0,330 4 349 
11 RBF 6:6-349-3:1 0,823 0,772 0,774 0,292 0,327 0,329 6 349 
12 RBF 7:7-349-3:1 0,838 0,787 0,780 0,288 0,326 0,325 7 349 
Z4 Zespół sieci RBF 0,829 0,774 0,773 0,291 0,328 0,328 7 3 

40÷125 TAK 

13 RBF 7:7-223-3:1 0,752 0,723 0,699 0,337 0,363 0,372 7 223 
14 RBF 7:7-224-3:1 0,753 0,720 0,700 0,337 0,363 0,377 7 224 
15 RBF 7:7-256-3:1 0,764 0,726 0,698 0,336 0,361 0,372 7 256 
Z5 Zespół sieci RBF 0,756 0,723 0,699 0,337 0,363 0,374 7 3 

>125 NIE 

16 RBF 4:4-202-3:1 0,770 0,750 0,710 0,322 0,345 0,361 4 202 
17 RBF 5:5-202-3:1 0,805 0,777 0,745 0,303 0,324 0,344 5 202 
18 RBF 6:6-202-3:1 0,818 0,787 0,739 0,303 0,321 0,343 6 202 
Z6 Zespół sieci RBF 0,798 0,771 0,731 0,310 0,330 0,349 6 3 

a) b) c)  

Rysunek IV-18. Schematy preferowanych sieci neuronowych dla 3 stanowego zagadnienia klasyfikacji: a) schemat sieci nr 3 (klasa ziarnowa 0÷40), b) schemat sieci nr 6 (klasa 
ziarnowa 40÷125), c) schemat sieci nr 9 (klasa ziarnowa >125). 
 


