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„ Repetitio est mater studiorum…” czyli kilka 
słów przypomnienia
Dodatek do betonu - drobnoziarnisty nieorganiczny składnik 
stosowany do betonu w celu poprawy niektórych właściwości lub 
uzyskania
właściwości specjalnych [PN-EN 206 +A2:2021-08]
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Typy dodatków mineralnych

Dodatek typu I – dodatek prawie obojętny
• dodatek wypełniający wg EN 12620 np. mączka wapienna

• pigmenty EN 12878

Dodatek typu II - dodatek o właściwościach pucolanowych lub utajonych 
właściwościach hydraulicznych

• popiół lotny krzemionkowy EN 450-1

• mikrokrzemionka EN 13263-1

• żużel wielkopiecowy EN 15167-1



PN-EN 206+A2:2021-08
Współczynnik k można wykorzystać z CEM I lub CEM II/A

CEM I CEM II/A

Maksymalna 
substytucja –

dodatek/cement
Współczynnik  k

Maksymalna 
substytucja –

dodatek/cement Współczynnik  k

Popiół lotny 
krzemionkowy kat. A 

zgodny z EN 450-1
≤ 0,33 0,4 ≤ 0,25 0,4

Mikrokrzemionka 
zgodna z EN 13263-1 ≤ 0,11

w/c≤ 0.45 – 2.0
w/c > 0.45 – 2.0 za 
wyjątkiem klas XC i 

XF  gdzie k=1.0

≤ 0,11

w/c ≤ 0.45 – 2.0

w/c > 0.45 – 2.0 -
za wyjątkiem klas 

XC i XF  gdzie k=1.0
Nie dotyczy 

cementu           
CEM II/A – D

żużel wielkopiecowy 
EN 15167-1 ≤ 1,00 0,6 ≤ 1,00 0,6



Rys. 1 Jorgen Skibsteda, Ruben Snellings, Reactivity of supplementary cementitious materials (SCMs) in cement blends / Cem,Con Research 124(2019)

Rys. 2 Haitang Zhu a,b, Weige Chen, Shengzhao Cheng , Lin Yang , Shuo Wang , Jianglin Xiong , Low carbon and high efficiency limestone-calcined clay as supplementary cementitious materials 
(SCMs): Multi-indicator comparison with conventional SCMs / Con. Building Mat. 341(2022) 

Czynniki kształtujące przydatność dodatków 
mineralnych:

❑skład chemiczny 

❑uziarnienie

❑rozdrobnienie

❑dostępność (ilość, sezonowość, perspektywa)

❑koszt wytworzenia (ew. dalsza obróbka)

❑emisja CO2 wynikająca z produkcji dodatku

Rys.1

Rys.2



Podejście do projektowania dodatków 
mineralnych

?



Wykorzystanie koncepcji współczynnika k przy 
określaniu użyteczności dodatku

❑wyznaczenie poprzez 

wytrzymałość / trwałość

❑różne substytucje dodatku

❑zakres w/c

❑wykorzystanie różnych 

cementów

❑wyznaczenie optymalnego 

układu cement - dodatek



Przykład wyznaczenia współczynnika k w układzie z CEM II/B-V 
przy optymalnym dozowaniu

Zgodnie z pkt. 5.2.5.1.[4] normy PN-EN 206+A2:2021-08 można ustalić inne 
kryteria zastosowania współczynnika k ( inna wartość, większa substytucja, 
układ z innymi cementami) pod pewnymi warunkami

PROJEKTOWANIE 
ZGODNIE Z                    

PN-EN 206+A2:2022-08 
PN-B-06265:2022-08

!
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XC4

XC2
XC3

XC1

Przykład zależności głębokości karbonatyzacji od 
wskaźnika w/(c+k*a) oraz rodzaju dodatku



Przykład wpływu dodatku na końcowy układ spoiwowy 
– ilość cementu i dodatku vs ref

Przy spełnieniu 
wymagań 

wytrzymałości i 
trwałości



Krajowa Ocena 
TechnicznaMa zastosowanie gdy :

▪ wyrób nie jest objęty zakresem przedmiotowym Polskiej 

Normy wyrobu

▪ jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej 

charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny 

przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa

▪ jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w 

odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej 

charakterystyki wyrobu budowlanego

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA 

INFRASTRUKTURY I 
BUDOWNICTWA Z DNIA 

17 LISTOPADA 2016 R. W 
SPRAWIE KRAJOWYCH 
OCEN TECHNICZNYCH



Projektowane rodzaje dodatków

Alternatywa dla popiołu 
lotnego

• aktywność
• stabilność właściwości 

użytkowych
• dostępność

Aplikacja:
• beton „standardowy”

Dodatek projektowany pod 
określone aplikacje

• duża aktywność
• stabilność właściwości 

użytkowych
• możliwość redukcji 

ilości cementu przy 
zachowaniu stałej 
trwałości

Aplikacja:
• produkcja betonów o 

niskiej emisji CO2
• betony w konstrukcjach 

masywnych 

Dodatek o selektywnym 
działaniu

• poprawa konkretnego 
parametru betonu

• zmniejszenie kosztów 
finalnego rozwiązania

• wysoka efektywność 
działania

Aplikacja:
• związana z kluczową, 

projektowaną 
właściwością betonu

• beton specjalistyczny

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA




