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WPàYW METAKAOLINITU, JAKO CZĉĝCIOWEGO
ZAMIENNIKA CEMENTU, NA WYBRANE WàAĝCIWOĝCI
BETONU (ASTRA MK40)
Gabriela Rutkowska, Karolina PieĔkosz
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Metakaolinit (ASTRA MK40) jest pucolanowym dodatkiem do betonu. NajczĊĞciej stosowany jest jako czĊĞciowy zamiennik cementu portlandzkiego. W artykule
przedstawiono wyniki badaĔ wáaĞciwoĞci (konsystencji, gĊstoĞci, wytrzymaáoĞci na Ğciskanie i zginanie oraz mrozoodpornoĞci) betonów zwykáych oraz betonów zawierających
w swoim skáadzie róĪną iloĞü metakaolinitu. Do wykonania betonu uĪyto cementu portlandzkiego wieloskáadnikowego CEM II/B-M (V-LL) 32,5R. Beton z dodatkiem metakaolinitu wykonano w trzech partiach, gdzie metakaolinitem zastĊpowano odpowiednio
5, 10 i 15% masy cementu. Po wykonaniu badaĔ stwierdzono, Īe dodatek metakaolinitu
zmniejsza nasiąkliwoĞü betonu, zwiĊksza wytrzymaáoĞü na Ğciskanie i zginanie w 28. dniu
dojrzewania betonu. Beton z dodatkiem metakaolinitu nie jest mrozoodporny.
Sáowa kluczowe: metakaolinit – dodatek pucolanowy, cement portlandzki wieloskáadnikowy, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie, wytrzymaáoĞü na zginanie

WSTĉP
DbaáoĞü o Ğrodowisko zgodnie z zasadami zrównowaĪonego rozwoju wprowadza
moĪliwoĞü i potrzebĊ stosowania produktów budowlanych, które są ekologicznie. Beton,
materiaá kompozytowy záoĪony z kruszywa, wody, cementu ewentualnie domieszek, to
nie tylko produkt zrównowaĪony, ale takĪe bezpieczny i stabilny, dający trwaáe budowle. WaĪnym zadaniem jest, aby w betonie zastąpiü cement innym materiaáem. DziĊki
zmniejszeniu iloĞci cementu i dodaniu domieszek moĪna zmniejszyü wpáyw produkcji
betonu na Ğrodowisko naturalne. Jest to waĪne, poniewaĪ przy produkcji cementu zuĪywa
siĊ duĪo energii, a w ciągu roku emitowane jest okoáo 1,6 miliarda ton CO2 [Elahi i in.
2010].
JuĪ w czasach staroĪytnych Rzymianie odkryli, Īe dodając popióá wulkaniczny, moĪna polepszyü wáaĞciwoĞci betonu. Obecnie najwiĊksze zastosowanie w jego produkcji
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mają popioáy lotne i pyá krzemionkowy, okreĞlane terminem pucolany. Pucolany są materiaáami bogatymi w krzemionkĊ i tlenek glinu, które áączą siĊ z wapnem w obecnoĞci
wody. Tworzą w ten sposób związki identyczne jak w procesie hydratacji cementu [Maca
i in. 2014]. Innym skáadnikiem spoiwowym przyjaznym dla Ğrodowiska jest metakaolinit.
Jest to pucolana, którą wytwarza siĊ, praĪąc kaolin w temperaturze 600–700°C [Pavlikova i in. 2009]. W zaleĪnoĞci od pochodzenia moĪe ona zawieraü róĪną iloĞü tlenków
Īelaza, tytanu i potasu. Jin i Li [2003] podają, Īe czĊĞciowe zastąpienie cementu przez
metakaolinit wpáywa nie tylko na hydratacjĊ cementu, ale równieĪ na wáaĞciwoĞci betonu
zwykáego, jego wytrzymaáoĞü, peázanie, porowatoĞü oraz trwaáoĞü.
Celem przeprowadzonych badaĔ byáo poznanie wpáywu dodania metakaolinitu
w czasie sporządzania mieszanki betonowej betonu zwykáego na jego wybrane wáaĞciwoĞci techniczne. Uzyskane wyniki pozwoliáy na okreĞlenie wytrzymaáoĞci badanego materiaáu przy róĪnej zawartoĞci metakaolinitu i ocenienie jego roli jako dodatku do betonu.
Próbki betonu do badaĔ zaprojektowano jako beton zwykáy zgodnie z normą PN-EN
206-1:2003.
MATERIAà I METODYKA
W celu przeprowadzenia badaĔ zaprojektowano mieszanki betonowe (beton) klasy
C20/25 o konsystencji gĊstoplastycznej – F2. IloĞü skáadników mieszanki betonowej obliczono metodą trzech równaĔ wedáug Kluza-Eymana. Do przygotowania próbek betonu
wykorzystano kruszywo naturalne o uziarnieniu 0,125–16 mm oraz cement CEM II/B-M
(V-LL) 32,5 R. Jest to cement, który zawiera 65–79% klinkieru portlandzkiego. àączna
zawartoĞü popioáu lotnego krzemionkowego (V) i wapienia (LL) waha siĊ od 21 do 35%
masy. W tabeli 1 przedstawiono wymagania dla cementu. Metakaolinit ASTRA MK40
pochodziá ze Straszyna koáo GdaĔska (rys. 1).

Tabela 1. Wymagania normowe dla CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R [PN-EN 197-1:2002]
Table 1. Standard requirements for CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R [PN-EN 197-1:2002]
Wymagania normowe
Standard requirements

Jednostka
Unit

WartoĞci wymagane
Required values

MPa

 10,0
32,5–52,5

min

 75

mm

 10

ZawartoĞü siarczanów (SO3)
Content of sulphates (SO3)

%

 3,5

ZawartoĞü chlorków
Content of chlorides

%

 0,10

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie:
Compressive strength:
po 2 dniach – after 2 days
po 28 dniach – after 28 days
Czas wiązania (początek)
Binding time (beginning)
StaáoĞü objĊtoĞci
Stability volume
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Rys. 1.
Fig. 1.
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Metakaolinit ASTRA MK 40 (fot. K. PieĔkosz)
Metakaolin ASTRA MK 40 (photo K. PieĔkosz)

Badania polegaáy na porównaniu wáaĞciwoĞci betonów zwykáych wytwarzanych
w tradycyjny sposób oraz betonów zawierających w swoim skáadzie metakaolinit w róĪnych procentach masowych. Przygotowano cztery rodzaje próbek:
– bez metakaolinitu (partia 1),
– 5% cementu zastĊpując metakaolinitem (partia 2),
– 10% cementu zastĊpując metakaolinitem (partia 3),
– 15% cementu zastĊpując metakaolinitem (partia 4).
Mieszanki betonowe przygotowano w laboratorium budowlanym Wydziaáu Budownictwa i InĪynierii ĝrodowiska SGGW w Warszawie. Zgodnie z obowiązującymi normami
sprawdzono wáaĞciwoĞci mieszanki betonowej: gĊstoĞü pozorną wedáug PN-EN 12350-6:2011, konsystencjĊ wedáug PN-EN 206-1:2003 metodą stoĪka opadowego, zawartoĞü
powietrza metodą ciĞnieniową wedáug PN-EN 12350-7:2011, oraz sprawdzono wáaĞciwoĞci betonu: wytrzymaáoĞü na Ğciskanie wedáug PN-EN 12390-3:2011 i wytrzymaáoĞü na
zginanie wedáug PN-EN 12390-5:2011 w 28. dniu dojrzewania betonu, nasiąkliwoĞü wedáug PN-EN 12390-2:2011 oraz mrozoodpornoĞü wedáug PN-88/B-06250. WytrzymaáoĞü
na zginanie przeprowadzono w maszynie ZD-40 (rys. 2), a mrozoodpornoĞü w komorze
„Toropol” (rys. 3).

Rys. 2.
Fig. 2.

Maszyna wytrzymaáoĞciowa ZD-40 (fot. K. PieĔkosz)
Compressive strength of concrete testing machines ZD-40 (photo K. PieĔkosz)
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Rys. 3.
Fig. 3.

Komora do badania mrozoodpornoĞci „Toropol” [fot. K. PieĔkosz]
Climatic chamber for testing resistance to frost “Toropol” [photo K. PieĔkosz]

WYNIKI BADAē LABORATORYJNYCH
Wykazano wpáyw dodania metakaolinitu na wáaĞciwoĞci betonów zwykáych wykonanych bezpoĞrednio na budowie oraz okreĞlono moĪliwoĞü wykonania dobrej jakoĞci
betonów bez dodatku oraz z dodatkiem metakaolinitu.
Zarówno w próbkach niezawierających dodatku, jak i w próbkach z dodatkiem metakaolinitu zachowano staáy skáad granulometryczny kruszywa dobranego metodą kolejnych przybliĪeĔ – iteracji (tab. 2).
Tabela 2. Skáad ziarnowy kruszywa (K. PieĔkosz)
Table 2. Composition of granual aggregate

Frakcja
Fraction

Procentowy stosunek zmieszania frakcji
(piasku i Īwiru)
Percentage of the mixing fraction
(sand and gravel)
Etap I
Etap II
Etap III
Stage I
Stage II
Stage III

Skáad ziarnowy
Composition of granual
piasku
sand
[%]

kruszywa
aggregate
[%]

0,0–0,125

0,93

0,35

0,125–0,25

17,82

6,77

39,62

15,06

34,32

13,04

0,25–0,5

38

0,5–1,0
1,0–2,0

7,31

2,0–4,0

32

4,0–8,0

45

8,0–16,0

55

68

2,78
19,84

62

18,97
23,19

Do przyjĊtych zaáoĪeĔ projektowania mieszanki betonowej betonu zwykáego przy
uĪyciu metody trzech równaĔ ustalono recepturĊ mieszanki betonowej na jeden zarób
(tab. 3).
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Tabela 3. Receptura mieszanki betonowej na jeden zarób
Table 3. Recipe of the concrete mix for one portion
Skáadniki mieszanki
Components of the concrete mix

Receptura robocza
Temporary recipe
[kg, dm3]

Kruszywo – Aggregate

38,42

Woda – Water

6,12

Cement – Cement

14,97

Dodatki – Supplements

0,0

WYNIKI BADAē MIESZANKI BETONOWEJ
GĊstoĞü mieszanki betonowej
Po przeprowadzeniu badania gĊstoĞci mieszanki betonowej wedáug normy PN-EN
12350-6:2011 zauwaĪono nieznaczny spadek gĊstoĞci wraz ze zwiĊkszającą siĊ iloĞcią
metakaolinitu w mieszance. Mieszanka betonowa bez dodatku metakaolinitu uzyskaáa
najwiĊkszą gĊstoĞü, równą 2353 kg·m–3, mieszanka zaĞ z zawartoĞcią 15% metakaolinitu
– najmniejszą, równą 2339 kg·m–3.
Klasa konsystencji
Badanie konsystencji mieszanki betonowej wykonano zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 metodą opadu stoĪka (rys. 4). Podczas przeprowadzania badania konsystencji
opad stoĪka dla mieszanki betonowej bez dodatku metakaolinitu byá najwiĊkszy i wynosiá 6,5 cm, co daje klasĊ konsystencji S2 (gĊstoplastyczna). Wraz z dodatkiem wiĊkszej
iloĞci metakaolinitu opad stoĪka malaá. Opad stoĪka mieszanki betonowej z zawartoĞcią
5% metakaolinitu wyniósá 5,9 cm, co odpowiada klasie konsystencji S2. Mieszance betonowej z zawartoĞcią 10% MK przyznano klasĊ konsystencji S1 (wilgotna), poniewaĪ
opad stoĪka wyniósá 3,9 cm. StoĪek utworzony z mieszanki betonowej z zawartoĞcią
15% MK opadá 2,3 cm, co daje klasĊ konsystencji S1.

Rys. 4.
Fig. 4.

Badanie konsystencji
Consistency test
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Pozorna zawartoĞü powietrza
Zgodnie z normą PN-EN 12350-7:2011 badanie zawartoĞci powietrza w mieszance
betonowej przeprowadzono metodą ciĞnieniomierza. ZawartoĞü powietrza w mieszance
betonowej z dodatkiem 5% metakaolinitu wyniosáa 5,2%. Pomiar ten znacznie róĪni siĊ
od pozostaáych. Pozostaáe pomiary pozornej zawartoĞci powietrza są do siebie zbliĪone.
Mieszanka betonowa z zawartoĞcią 15% MK uzyskaáa zawartoĞü powietrza równą 2,9%.
Zarówno mieszanka betonowa bez metakaolinitu, jak i z zawartoĞcią 10% metakaolinitu
wyniosáa 2,7%.
Wyniki przeprowadzonych badaĔ mieszanki betonowej zestawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Zestawienie wyników badaĔ mieszanki betonowej
Table 4. Test results of concrete mix

Bez dodatku
Without supplement
5% MK

2353

6,5

S2

Pozorna zawartoĞü
powietrza
Apparent air content
[%]
2,7

2346

5,9

S2

5,2

10% MK

2342

3,9

S1

2,7

15% MK

2339

2,3

S1

2,9

Rodzaj badania
Type of test

GĊstoĞü
Density
[kg·m–3]

Opad stoĪka
Slump
[cm]

Klasa konsystencj
Consistency class

WYNIKI BADAē BETONU
GĊstoĞü betonu
Po 28 dniach dojrzewania próbki betonu wyjĊto z wody w celu okreĞlenia gĊstoĞci
betonu zgodnie z normą PN-EN 12350-7:2011. NajwiĊkszą gĊstoĞü uzyskaá beton bez
dodatku metakaolinitu, równą 2358 kg·m–3, najmniejszą – beton z zawartoĞcią 10% metakaolinitu, która wynosi 2337 kg·m–3. Wyniki gĊstoĞci betonu są zbliĪone do siebie.
Beton z dodatkiem 5% metakaolinitu uzyskaá gĊstoĞü 2350 kg·m–3, beton zaĞ z 10% MK
– 2337 kg·m–3.
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie
Badanie wytrzymaáoĞci próbek betonowych na Ğciskanie przeprowadzono zgodnie
z normą PN-EN 12390-3:2011 w maszynie wytrzymaáoĞciowej. Badanie przeprowadzono na próbkach typu B – kostki szeĞcienne o boku 150 mm. Na podstawie uzyskanych
wyników badaĔ stwierdzono, Īe beton zawierający 15% metakaolinitu ma najwiĊkszą
wytrzymaáoĞü, równą 49,9 MPa. NastĊpnie najwiĊkszą wytrzymaáoĞü uzyskaá beton
z 10% MK, równą 46,6%, a beton z dodatkiem 5% metakaolinitu uzyskaá najmniejszą wytrzymaáoĞü, która wynosi 44,0 MPa. Niewiele wiĊkszą wytrzymaáoĞü od betonu
z zawartoĞcią 5% MK uzyskaá beton bez dodatku. WytrzymaáoĞü jego wyniosáa 44,4 MPa.
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WytrzymaáoĞü na zginanie
Badanie wytrzymaáoĞci próbek betonowych na zginanie przeprowadzono zgodnie
z normą PN-EN12390-5:2011. Badanie przeprowadzono na próbkach – kostki o wymiarach 100 × 100 × 500 mm, w maszynie wytrzymaáoĞciowej ZD-40. NajwiĊkszą
wytrzymaáoĞü uzyskaá beton z dodatkiem 15% MK, równą 6,2 MPa, nastĊpnie beton
z dodatkiem 10% MK, równą 5,9 MPa, z kolei beton bez dodatku metakaolinitu uzyskaá
wytrzymaáoĞü 5,1 MPa. Najmniejszą wytrzymaáoĞü uzyskaá beton z dodatkiem 5% MK,
równą 4,9 MPa.
NasiąkliwoĞü
NasiąkliwoĞü betonów jest zjawiskiem niepoĪądanym, poniewaĪ zmniejsza jego odpornoĞü i moĪe prowadziü do wiĊkszej podatnoĞci na dziaáanie mrozu. NasiąkliwoĞü nie powinna
byü wiĊksza niĪ 5% dla betonów naraĪonych na dziaáanie czynników atmosferycznych i 9%
dla betonów osáoniĊtych przed dziaáaniem czynników atmosferycznych [Mizera i in. 2000].
W celu sprawdzenia nasiąkliwoĞci przygotowano próbki, które miĊdzy 3. a 28. dniem
twardnienia przebywaáy caákowicie zanurzone w wodzie, w temperaturze ~20°C. Zgodnie z normą PN-EN12390-2:2011 badanie nasiąkliwoĞci próbek rozpoczĊto bezpoĞrednio po zakoĔczeniu okresu ich pielĊgnacji. Z przeprowadzonych badaĔ wynika, iĪ nasiąkliwoĞü maleje wraz ze wzrostem iloĞci dodatku metakaolinitu w betonie. Beton bez
metakaolinitu uzyskaá najwiĊkszą nasiąkliwoĞü, równą 4,5%, beton zaĞ z zawartoĞcią
15% metakaolinitu – najmniejszą, równą 3,0%. NastĊpnie beton z zawartoĞcią 10% MK
uzyskaá nasiąkliwoĞü 3,2%, a beton z zawartoĞcią 5% MK – 3,3%.
Wyniki badaĔ dojrzaáego betonu przeprowadzonych w laboratorium zestawiono
w tabeli 5.
Tabela 5. Zestawienie wyników badaĔ stwardniaáego betonu
Table 5. Test results of hardened concrete

Rodzaj badania
Type of test

Bez dodatku
Without
supplement
5% MK

10% MK

15% MK

WytrzymaáoĞü
na Ğciskanie /
GĊstoĞü / ĝrednia
/ ĝrednia
gĊstoĞü
wytrzymaáoĞü
Density / Average
Compressive
density
strength / Avera[kg·m–3]
ge compressive
strength
[MPa]
2364
45,7
2356 / 2358
43,9 / 44,4
2353
43,6
2340
42,2
2355 / 2350
44,7 / 44,0
2354
45,2
2346
43,6
2347 / 2337
49,5 / 46,6
2318
46,7
2342
47,0
2339 / 2345
51,4 / 49,9
2354
51,4
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WytrzymaáoĞü
na zginanie /
/ ĝrednia
wytrzymaáoĞü
Flexural
strength / Average Àexural
strength
[MPa]
3,9
5,3 / 5,1
5,9
4,4
5,0 / 4,9
5,2
5,7
6,1 / 5,9
6,0
6,2
5,9 / 6,2
6,6

ĝrednia nasiąkliwoĞü z piĊciu
próbek /
/ Average water
absorption
[%]

MrozoodpornoĞü
[–]
Frost resistance

4,5

tak
yes

3,3

nie
no

3,2

nie
no

3,0

nie
no
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MrozoodpornoĞü
Badanie mrozoodpornoĞci polega na okreĞleniu spadku wytrzymaáoĞci na Ğciskanie
próbki zamraĪanej w stosunku do próbki niezamraĪanej. ObniĪenie wytrzymaáoĞci na
Ğciskanie nie powinno byü wiĊksze niĪ 20%. Wedáug normy PN-88/B-06250 próbki poddane zamraĪaniu nie powinny mieü pĊkniĊü, a ubytek masy nie powinien przekraczaü
5% masy próbek niezamraĪanych. Do badania zastosowano szeĞcienne próbki o wymiarze nominalnym 100 mm. Badanie wykonano na 12 próbkach betonu z jednej partii.
SzeĞü z nich po wyjĊciu z wody zwaĪono, wycierając je wczeĞniej z nadmiaru wody,
a nastĊpnie umieszczono w komorze zamraĪalniczej „Toropol” (rys. 3). Pozostaáe szeĞü
próbek posáuĪyáo jako próbki porównawcze do badania wytrzymaáoĞci na Ğciskanie. Na
czas badania przeprowadzanego w komorze próbki porównawcze umieszczono w wodzie
o temperaturze 18°C. Próbki umieszczone w komorze poddano 150 cyklom. Jeden cykl
badania polegaá na zamroĪeniu próbek w komorze w temperaturze –18°C, a nastĊpnie
rozmroĪeniu ich w wodzie o temperaturze +18°C. Czas jednego cyklu wyniósá 6 godzin.
Wszystkie próbki, które byáy poddane dziaáaniu mrozu, charakteryzowaáy siĊ delikatną
siatką spĊkaĔ. Nie zauwaĪono Īadnych znacznych uszkodzeĔ próbek betonowych. Kryterium mrozoodpornoĞci betonu (tab. 6) są warunki:
– ubytek masy nie wiĊkszy niĪ 5%,
– spadek wytrzymaáoĞci nie wiĊkszy niĪ 20%.
Tabela 6. Kryterium mrozoodpornoĞci betonu
Table 6. Criterion of concrete frost resistance
Ubytek masy
Loss of weight
[%]
–0,1

Spadek wytrzymaáoĞci
Loss of strenght
[%]
12,3

5% MK

–0,5

32,3

nie
no

10% MK

–0,5

31,5

nie
no

15% MK

–0,4

31,9

nie
no

Beton
Concrete
Bez dodatku
Without supplement

MrozoodpornoĞü
Frost resistance
tak
yes

Ubytki mas próbek betonowych są ujemne. ĝwiadczy to o tym, Īe po badaniu przeprowadzonym w komorze zamraĪalniczej masy próbek zwiĊkszyáy siĊ. MoĪe to byü spowodowane tym, Īe próbki z mikropĊkniĊciami wcháonĊáy wiĊcej wody. Spadek wytrzymaáoĞci na Ğciskanie betonu bez dodatków jest mniejszy niĪ 20% i wynosi 12,3%. Oznacza
to, Īe beton jest mrozoodporny. Spadek wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek z dodatkiem
5% metakaolinitu przekroczyá graniczną wartoĞü i wyniósá 32,3%, z dodatkiem 10% MK
wyniósá 31,5%, a z zawartoĞcią 15% MK – 31,9%. Dodatek metakaolinitu spowodowaá
brak odpornoĞci betonu na mróz.
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Rys. 5.
Fig. 5.
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Strenght/
unfrozen samples
frozen samples
Rozkáad wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek zamraĪanych i niezamraĪanych (MK – metakaolinit)
Distribution of compressive strength frozen and unfrozen samples (MK – metakaolin)

Na wykresie (rys. 5) przedstawiono rozkáad wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek zamraĪanych i niezamraĪanych, który obrazuje spadek wytrzymaáoĞci poszczególnych rodzajów betonu. WyraĨnie widaü, Īe beton bez dodatku metakaolinitu charakteryzuje siĊ
najmniejszym spadkiem wytrzymaáoĞci na Ğciskanie.
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie w czasie
Badania wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek szeĞciennych wykorzystanych do badania mrozoodpornoĞci o wymiarze nominalnym 100 mm przypadáy na okoáo 90. dzieĔ
dojrzewania betonu. DziĊki tym wynikom moĪna przeanalizowaü zmianĊ wytrzymaáoĞci
na Ğciskanie w czasie. Na wykresie (rys. 6.) przedstawiono rozkáad wytrzymaáoĞci na
Ğciskanie badanych próbek w 28. i 90. dniu dojrzewania betonu.
Przyrost wytrzymaáoĞci w czasie jest najmniejszy dla betonu z zawartoĞcią 15% metakaolinitu i wynosi 26,3%. Dla betonu z 10% MK wzrost wytrzymaáoĞci jest równy
36,3%, a dla betonu bez dodatku – o 47,1%. NajwiĊkszym wzrostem wytrzymaáoĞci na
Ğciskanie charakteryzuje siĊ beton z dodatkiem 5% metakaolinitu – 51,6%.
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Rys. 6.
Fig. 6.
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Strengh/
28 days
90 days
Rozkáad wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek badanych w 28. i 90. dniu dojrzewania (MK
– Metakaolinit)
Distribution of compressive strength samples after 28 days and 90 days of maturation
(MK – Metakaolin)

WNIOSKI
Na podstawie uzyskanych wyników badaĔ moĪna wyciągnąü nastĊpujące wnioski:
1. Dodatek metakaolinitu powoduje wzrost wytrzymaáoĞci na Ğciskanie i zginanie
w 28. dniu dojrzewania betonu.
2. Beton zawierający 15% MK charakteryzuje siĊ najmniejszą gĊstoĞcią mieszanki
betonowej, najmniejszym opadem stoĪka, najmniejszą nasiąkliwoĞcią oraz najwiĊkszą
wytrzymaáoĞcią na Ğciskanie i zginanie w 28. dniu dojrzewania betonu.
3. Beton z dodatkiem 5% metakaolinitu charakteryzuje siĊ najmniejszą wytrzymaáoĞcią na Ğciskanie i zginanie w 28. dniu dojrzewania betonu, a najwiĊkszą wytrzymaáoĞü
na Ğciskanie uzyskuje w 90. dniu. Wzrost wytrzymaáoĞci wyniósá 51,6%. Niestety przy
badaniu mrozoodpornoĞci wytrzymaáoĞü spadáa o 32,3%, co Ğwiadczy o braku odpornoĞci betonu na dziaáanie mrozu.
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4. Metakaolinit nie przyczyniá siĊ do wzrostu mrozoodpornoĞci. MoĪe to byü spowodowane tym, Īe cement, który uĪyty byá do wykonania betonu, zawieraá juĪ w swoim
skáadzie od 21 do 35% popioáów lotnych oraz wapieni i dodanie metakaolinitu spowodowaáo jeszcze wiĊkszy udziaá dodatków w stosunku do czystego klinkieru, co mogáo
osáabiü strukturĊ betonu.
5. Opad stoĪka mieszanki betonowej bez dodatku metakaolinitu byá najwiĊkszy i wyniósá 6,5 cm, co daje klasĊ konsystencji S2. Beton bez dodatku metakaolinitu uzyskaá
(zaraz po betonie z 5% MK) najmniejszą wytrzymaáoĞü na Ğciskanie i zginanie w 28. dniu
dojrzewania betonu (44,4 MPa) oraz najwiĊkszą nasiąkliwoĞü (4,5%). WytrzymaáoĞü na
Ğciskanie po 90. dniu dojrzewania wzrosáa o 47,1%. Przy badaniu mrozoodpornoĞci wytrzymaáoĞü betonu spadáa o 12,4%, co znaczy, Īe beton bez dodatku metakaolinitu jest
mrozoodporny.
PIĝMIENNICTWO
Elahi A. i in., 2010. Mechanical and durability properties of high performance concretes containing
supplementary cementitious materials. Constr. Build. Mat. 24, 292–299.
Jin X., Li Z., 2003. Effects of Mineral Admixture on Properties of Young Concrete. J. Mat. Civ.
Engrg. 15, 435–442.
Maca P., Jandekova P., Konvalinka P., 2014. Wpáyw dodatku metakaolinu na odpornoĞü betonu na
powstawanie odprysków pod dziaáaniem mrozu. Cement, Wapno, Beton 1, 1–7.
Mizera J. i in., 2000. ûwiczenia laboratoryjne z materiaáów budowlanych i technologii betonu.
Politechnika Opolska, Opole.
Pavlikova M., Brtnik T., Keppert M., Cerny R., 2009. Wpáyw metakaolinitu, jako czĊĞciowego
zamiennika cementu, na wáaĞciwoĞci zapraw wysokowartoĞciowych. Cement, Wapno,
Beton 3, 115–122.
PN-88/B-06250 Beton zwykáy (norma nieaktualna)
PN-EN 197-1:2002 Cement. CzĊĞü 1: Skáad, wymagania i kryteria zgodnoĞci dla cementów powszechnego uĪytku.
PN-EN 206-1:2003 Beton. CzĊĞü 1: Wymagania, wáaĞciwoĞci, produkcja i zgodnoĞü.
PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. CzĊĞü 2: Badanie konsystencji metodą opadu
stoĪka.
PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej. CzĊĞü 6: GĊstoĞü.
PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej. CzĊĞü 7: Badanie zawartoĞci powietrza – metody ciĞnieniowe.
PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. CzĊĞü 2: Wykonanie i pielĊgnacja próbek do badaĔ wytrzymaáoĞciowych.
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. CzĊĞü 3: WytrzymaáoĞü na Ğciskanie próbek do badania.
PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu. CzĊĞü 5: WytrzymaáoĞü na zginanie próbek do badania.

EFFECT OF METAKAOLIN AS PARTIAL CEMENT REPLACEMENT ON
SELECTED PROPERTIES OF CONCRETE (ASTRA MK 40)
Abstract. Metakaolin (ASTRA MK 40) is a puzzolanic addition for concrete. Most commonly used as a partial Portland-cement replacement. This thesis is based on Portlandcomposite cement CEM II/B-M (V-LL) 32.5R. Concrete with added metakaolin has been
made in three batches – replacing 5, 10 and 15% of cement weight. The material has been
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tested thoroughly. After measures have been taken the metakaolin decreases absorbility of
concrete, increases Àexural and compressive strength in 28 day. It turns out concrete strenghtened with metakaolin is not frost resistant.
Key words: metakaolin, pozzolanic additive, Portland-composite cement, compressive
strength, Àexural strength
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