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Kivonat
Különböző típusú cementek (CEM I 52,5 R; CEM I 42,5 R; CEM I 42,5 N-SR0 és CEM II/A-S
42,5N) esetén vizsgáltuk a víz-cement tényező (0,3; 0,4; 05; 0,6) hidratációra gyakorolt hatását
röntgendiffrakciós, pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) és higanyporozimetriás módszerekkel.
A hidratáció mértékére a fázisösszetételből számított hidratációs fok (azaz a hidrátfázisban kötött
CaO-tartalom összes CaO-tartalomhoz viszonyított aránya) alapján következtettünk.
90 nap után (v/c=0,6 mellett) a portlandcementek közül legnagyobb a CEM I 52,5 R (~68%), ezt
követően CEM I 42,5 R (~65%), legkisebb a szulfátálló CEM I 42,5N-SR0 (~56%) hidratációs foka.
A CEM II/A-S 42,5 N kohósalak-portlandcementből készített mintáknál a hidratációs fok ~61%.
A különböző cementkövek porozitás vizsgálata alapján megállapítható, hogy a kumulatív
pórustérfogatot a hidratáció ideje mellett nagymértékben befolyásolja a v/c értéke, mely
a pórusokat benövő, a hidratáció során keletkező reakciótermékek, illetve kristályfázisok
milyenségével, mennyiségével függ össze. A különböző cementkövek egymáshoz viszonyított
porozitása eltérően változhat a hidratációs idő és a v/c függvényében, mely a hidratáció eltérő
sebességével függhet össze.
90 nap után, a különböző v/c értékeknél általában a CEM I 42,5N-SR0 minta porozitása a
legnagyobb, vagyis itt a leglassúbb a hidratáció. míg legkisebb porozitás (azaz leggyorsabb
hidratáció) a CEM I 52,5 R, illetve a CEM I 42,5 R anyagokra jellemző.
A cementkő porozitását a kumulatív pórustérfogat mellett a pórusméret-eloszlás jellemzi. A
finompórusok (D<30 nm) legnagyobb részaránya a CEM I 52,5 R cementkőre jellemző.
Kulcsszavak: cementhidratáció, fázisösszetétel, morfológia, porozitás
Keywords: Cement hydration, phase composition, morphology, porosity

1. Bevezetés
A CEM I 52,5 R; CEM I 42,5 R; CEM I 42,5 N-SR0 és CEM
II/A-S 42,5 N cementekből 0,3; 0,4; 0,5 és 0,6 víz/cement
tényező mellett készített 7, 28, 56 és 90 napos próbatestek esetén
tanulmányoztuk a hidratáció során végbemenő fázisösszetételi,
morfológiai, valamint a porozitásban bekövetkező változást.
Munkánk célját a további kutatások szempontjából optimális
víz-cement tényező kiválasztása képezte, mely technológiai
szempontból is érdekes.
A portlandcementben lévő klinkerásványok hidratációja
során vízben oldhatatlan hidráttermékek képződnek [1, 2].
Az alit (C3S) viszonylag gyorsan reagál a vízzel (1. egyenlet).
2 (3CaO.SiO2) + 5 H2O → 3 Ca(OH)2 + 3CaO.2SiO2.2H2O
+ 5 H → 3 CH +
C3S2H2
2 C3S
(1)

A C3S2H2 összetételű tobermoritban a CaO:SiO2 arány
0,8 … 1,5 között változhat.
A belit (C2S) hidratációja az alitéhoz hasonló, de lényegesen
lassabban megy végbe.
A trikalcium-aluminát (C3A) hidratációja (2. egyenlet).
2 (3 CaO.Al2O3) + 21 H2O → 4 CaO.Al2O3.13H2O + 2 CaO.Al2O3.8H2O
+ 21 H →
C4AH13
+
C2AH8
2 C3A
(2)
Az instabil hidrátvegyületek időben stabil hidráttermékekké
alakulnak (3. egyenlet).
4 CaO.Al2O3.13H2O + 2 CaO.Al2O3.8H2O → 2 (3CaO.Al2O3.6H2O) + 9 H2O
(3)
→
+
C2AH8
+ 9H
C4AH13
2 C3AH6
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A brownmillerit (C4AF) hidratációjakor kolloid Fe(OH)3 és
Al(OH)3 is képződik (4; 5. egyenletek).
3 (4CaO.Al2O3.Fe2O3)+30 H2O→ 3 (3CaO.Al2O3.6H2O) + 3CaO.Fe2O3.6H2O + 2Fe(OH)3
3 C4AF
+ 30 H →
3 C3AH6
+
C3FH6
+ 2 FH3 (4)
3 (4CaO.Al2O3.Fe2O3)+30 H2O→ 3 (3CaO.Fe2O3.6H2O) +3CaO.Al2O3.6H2O+ 2Al(OH)3
3 C4AF
+ 30 H →
3 C3FH6
+
C3AH6
+ 2 AH3 (5)
A hidratáció során kialakuló cementkő pórusai szilárd
anyaggal ki nem töltött terek, amelyekben többnyire levegő,
ill. folyadék található. A pórusok általában nyitottak, méretük
alapján történő besorolást az 1. táblázat tartalmazza [3]. A
cementkő porozitását a kumulatív pórustérfogat mellett a
pórusméret-eloszlás jellemzi.
A légpórusok a szilárduló cementkőben a gondos tömörítés
mellett is visszamaradó, viszonylag nagyobb méretű pórusok.
A légbuborékok a beton fagyállóságának, olvasztósóállóságának javítására légbuborékképző adalékszerrel a
cementkőben tudatosan létrehozott, közel gömb alakú,
egymástól független pórusok. A légbuborék-eloszlásra
követelmény, hogy az ún. távolsági tényező, azaz a cementkő
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bármely pontjától a hozzá legközelebb eső légbuborék
felszínének távolsága, mely nem lehet több, mint 0,2 mm. [4,5]
Megnevezés

Pórusátmérő

mikropórusok

≤ 2 nm

mezopórusok

2 … 50 nm

makropórusok:
– mikrokapilláris

> 50 nm
50 … 2000 nm

– kapilláris

… 50 μm

– makrokapilláris

> 50 μm

A higany a legtöbb közegben, így a cementkőben is nem
nedvesítő folyadékként viselkedik, ezért az anyag pórusaiba,
repedéseibe, hézagaiba nem hatol be spontán, hanem ehhez
nyomás szükséges. Ha feltételezzük, hogy a pórusok kör
keresztmetszetűek, a sugaruk r, és p a külső nyomás, akkor a
nem nedvesítő folyadékot r2πp nyomóerő préseli a pórusokba.
A nyomóerővel szemben ható erő a higany nedvesítési
szögétől (α) és felületi feszültségtől (σ) függ. Az alkalmazott
higanynyomás és a pórusméret közötti összefüggést a
Washburn egyenlet (6. egyenlet) írja le [6,7]:

1. táblázat A cementkőben lévő pórusok hozzávetőleges átmérője
Table 1 Approximate diameter of the pores presented in the cement paste

A cementkőben kialakuló fázisok térfogati arányait
nagymértékben befolyásolja a v/c arány.

(6)
ahol: σ
α
p
r

a higany felületi feszültsége (az adott esetben 0,4855 N/m)
a higany nedvesítési szöge (az adott esetben 140°)
az adott higanynyomás (Pa)
a pórus sugara (nm)

Az alkalmazott módszerrel a mérés során a nyomás 400 MPa
fölé történő fokozatos növelésével a nagyobb pórusoktól
a kisebbek felé haladva 250 μm-től 3,6 nm tartományban
határoztuk meg a kumulatív porozitást. Munkánkban az
eredmények jobb értelmezése céljából az abszcisszán a kisebb
értékektől a nagyobbak felé logaritmikus skálán ábrázoltuk a
pórusátmérőt.
1.ábra A cementkőben kialakuló fázisok térfogataránya a v/c függvényében [3]
Fig. 1 Volume fraction of phases formed in cement paste as a function of v/c [3]

A cementkőben lévő kapilláris pórusok a keverővíz
mennyiségétől függően keletkeznek. A cement hidratációja
során a cementkőbe legfeljebb a 30-35 m/m% vízmennyiség
épülhet be, ami 0,30 - 0,35 víz-cement tényezőnek felel meg. Ha
a beton ennél több vízzel készül, akkor az elpárolgó vízfelesleg
finom, hajszálcsöves, gyakran összefüggő pórusrendszert
hoz létre. Ezek alkotói a beton felületére is kivezető kapilláris
pórusok, melyek mennyiségének növekedésével a cementkő és
a beton minősége romlik.
A gélpórusok: a cement klinkerásványainak hidratációja
során képződő gélalkotók közötti pórusok. A gélpórusok a
folyadékokat és a gázokat gyakorlatilag nem eresztik át. A
cement hidratáció előrehaladtával a hidratációs termékek
mennyisége növekszik és a gélpórusok mennyisége csökken.

2. Vizsgálati módszer
A cementekből különböző víz/cement tényezőjű pépeket
készítettünk, melyeket szilikon sablonban 20 °C–on telített
páratérben (klímakamrában) tároltunk. A megszilárdult
mintákat, 24 óra után a sablonból kivéve 20 ± 1 °C–os desztillált
vízbe helyeztük és a vizsgálatokig tároltuk.
A röntgendiffrakciós mérésekhez PW 1729/1820
típusú készüléket, a SEM leképezéshez JEOL JSM 5200
típusú berendezést alkalmaztunk. A porozitás méréseket
QuantaChrome Poremaster 60 GT típusú higanypenetrációs
poroziméterrel végeztük, mely 950 μm – 3,6 nm pórusátmérő
tartományban tesz lehetővé méréseket.

3. Kísérleti eredmények
A 2-3. táblázatok adatai alapján legkisebb szemcseméretű és
legnagyobb fajlagos felületű a CEM I 52,5 R, míg legnagyobb
szemcseméret és legkisebb fajlagos felület a CEM II/A-S 42,5 cementre jellemző. Legnagyobb alit tartalommal a CEM I 42,5 N
cement rendelkezik.
Fázisok

CEM I
52,5 R

CEM I
42,5 R

CEM I
42,5 N
-SR0

CEM I
I/A-S
42,5 N

Fázisösszetétel, m/m%
C3S

53,5

56,5

58,5

45,0

C2S

21,5

17,5

14,0

15,0

C3A

9,0

9,0

8,5

-

C12A7

-

-

3,5

-

C4AF

9,0

9,5

12,0

9,0

-

-

-

-

6,0

-

1,0

-

-

7

5,5

6,0

1,0

0,5

1,0

0,5

Kvarc

-

-

1,0

-

MgO (periklász)

-

-

1,0

-

CaCO3 (kalcit)

-

-

-

6,0

CaCO3.MgCO3 (dolomit)

-

-

-

-

Röntgenamorf (üveges)

-

-

-

8,0

C2F
CaSO4.2H2O
CaSO4.0,5H2O
CaO

2. táblázat Cementek röntgendiffrakcióval meghatározott fázisösszetétele
Table 2 Phase composition of cements determined by X-ray diffraction
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Fajlagos
felület
(Blaine);
cm2/g

Szemcsefrakció-összetétel,
m/m%
0-3 μm

3-32 μm 32-200 μm

CEM I 52,5 R

4870

31,17

68,15

0,67

CEM I 42,5 R

4210

28,42

69,97

1,61

CEM I 42,5 N – SR0

4150

28,62

70,01

1,37

CEM II/A-S 42,5 N

3600

23,86

68,95

7,19

3. táblázat Cementek fajlagos felülete és szemcseméret-összetétele
Table 3 Specific surface area and particle size distribution of the cements

3.1 Fázisösszetételi és morfológiai változások
A különböző portlandcementek hidratációja során
végbemenő változásokat terjedelmi okok miatt részletesebben
csak a CEM I 52,5 R esetén ismertetjük:

aránya) alapján következtettünk (3. ábra). Megállapítható, hogy
a CEM I 52,5 R esetén adott hidratációs időnél minél nagyobb a
v/c értéke, annál nagyobb a hidratációs fok. Az is kitűnik, hogy
adott v/c aránynál (0,3; 0,4; 0,5; 0,6) a hidratáció előrehaladtával
(7-90 nap) szintén nő a hidratációs fok.
CEM I 42,5 R és CEM I 42,5 N-SR0 cementkövekre is
jellemző (4-5. ábrák), hogy adott idejű hidratációnál a v/c arány
növelésével (0,3-0,4) kezdetben nő a hidratációs fok, de a CEM I
52,5 R mintától eltérően ennek mértéke a nagyobb v/c értékeknél
(0,5-0,6) kisebb, illetve stagnál. A 7-90 nap során, kis v/c
aránynál (0,3-0,4) a CEM I 42,5 R és CEM I 42,5 N-SR0 minták
hidratációja a CEM I 52,5 R a mintához képest kisebb mértékű.

3. ábra a CEM I 52,5 R cementkő minták hidratációs foka
Fig. 3 Degree of hydration of CEM I 52.5 R cement paste samples

2.a ábra CEM I 52,5 R cementből különböző v/c mellett készített 7 napos minták
kalcium-szilikát (C3S+C2S) és Ca(OH)2 (portlandit) tartalmának változása
Fig. 2a Variation in calcium silicate (C3S+C2S) and Ca(OH)2 (portlandite) content
of 7-day samples of CEM I 52.5 R cement at different v/c

4. ábra A CEM I 42,5 R cementkő minták hidratációs foka
Fig. 4 Degree of hydration of CEM I 42.5 R cement paste samples

2.b ábra CEM I 52,5 R cementből különböző v/c mellett készített 90 napos minták
kalcium-szilikát (C3S+C2S) és Ca(OH)2 (portlandit) tartalmának változása
Fig. 2.b Variation in calcium silicate (C3S+C2S) and Ca(OH)2 (portlandite) content
of 90-day samples of CEM I 52.5 R cement at different v/c

Az 2 a-b. ábrák alapján megállapítható, hogy adott hidratációs
időnél (7 és 90 nap után) a v/c tényező növekedésével a
klinkerben lévő kalcium-szilikátok (C3S+C2 S) mennyisége egyre
nagyobb mértékben csökken, míg a portlandité Ca(OH)2 nő. A
hidratáció nem teljes mértékű, mivel a klinkerben lévő alit és belit
jelentős része kb. 25-27% visszamarad. A hidratáció mértékére a
fázisösszetételből számított hidratációs fok (azaz a hidrátfázisban
kötött CaO-tartalom összes CaO-tartalomhoz viszonyított
158
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5. ábra A CEM I 42,5 N – SR0 cementkő minták hidratációs foka
Fig. 5 Degree of hydration of CEM I 42.5 N – SR0 cement paste samples

A kohósalak-portlandcement (CEM II/A-S 42,5 N) esetén
hasonló körülmények között a hidratációs fok változása CEM I
52,5 R mintához viszonyítva kisebb mértékű (6. ábra).
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6. ábra a CEM II/A-S 42,5 N cementkő minták hidratációs foka
Fig. 6 Degree of hydration of CEM II/A-S 42.5 N cement paste samples

90 nap hidratáció után (v/c=0,6 mellett) a portlandcementek közül legnagyobb a CEM I 52,5 R (~68%), ezt követően
CEM I 42,5 R (~65%), legkisebb a szulfátálló CEM I 42,5NSR0 (~56%) hidratációs foka. A CEM II/A-S 42,5 N kohósalak-portlandcementből készített próbatesteknél ennek értéke
(~61%). A v/c=0,3 mellett a különböző cementek hidratációs
fokának eltérése lényegesen kisebb.
A SEM vizsgálatok alapján jól követhető a hidratáció során
bekövetkező morfológiai változás, amit példaként a CEM I
52,5 R cementkövek esetén mutatunk be. Az XRD vizsgálatok
eredménye arra utalt, hogy 90 nap elteltével sem játszódik
le a klinkerben lévő alit és belit teljes hidratációja. A végig
amorf fázisban jelenlévő C-S-H mellett, csak monoszulfát
(C3A∙CaSO4∙12H2O), esetlegesen C-A-H, valamint monokarboaluminát (C3A∙CaCO3 ∙11H2O) és portlandit kristályfázisok
azonosíthatók. Az 56 nap hidratáció után v/c=0,6 mellett, a
próbatestek felületén már megindul a karbonátosodás vagyis
CaCO3 kimutatható.
7 nap után v/c=0,3 tényezőnél a klinkerszemcsék felületén
megindul a hidratáció, azaz tized mikron nagyságrendű
„szőrösödés”, mely a gélszerű röntgenamorf kalcium-szilikáthidrát fázis, továbbiakban C-S-H képződéssel függ össze, mely
csomószerűen is rendeződhet (7.a ábra). Ezzel egyidejűen
a pórusokban kialakulnak a kb. 0,5 µm vastag, 10-20 µm
lapméretű hexaéderes portlandit kristályok (7.a ábra).

7.b ábra CEM I 52,5 R cementkő (v/c=0,6; 7 nap) SEM felvétele
Fig. 7.b SEM image of CEM I 52.5 R cement stone (w/c=0.6; 7 days)

28 nap után a v/c=0,3 tényezővel készült mintában a C-S-H
szálszerű képződményei megfigyelhetők a klinkerszemcsék
felületén (7.c ábra). A nagyméretű portlandit alakzatok
egyre jobban benövik a pórusokat (7.d ábra). A 7.e ábrán
megfigyelhetők az eseténként 6 µm hosszúságú botszerű
monoszulfát kristályok.

7.c ábra CEM I 52,5 R cementkő (v/c=0,3; 28 nap) SEM felvétele
Fig. 7.c SEM image of CEM I 52.5 R cement stone (w/c=0.3; 28 days)

7.d ábra CEM I 52,5 R cementkő (v/c=0,3; 28 nap) SEM felvétele
Fig. 7.d SEM image of CEM I 52.5 R cement stone (w/c=0.3; 28 days)

7.a ábra CEM I 52,5 R cementkő (v/c=0,3; 7 nap) SEM felvétele
Fig. 7.a SEM image of CEM I 52.5 R cement stone (w/c=0.3; 7 days)

A v/c arány növekedésével egyre nagyobb mértékű a
hidratáció. A v/c=0,6 értéknél a gélszerű C-S-H fázis mellett,
már megfigyelhetők a pórusokat is benövő monoszulfátra
(C3A∙CaSO4∙12H2O) jellemző vastagabb szálszerű alakzatok is
(7.b ábra).

7.e ábra CEM I 52,5 R cementkő (v/c=0,3; 28 nap) SEM felvétele
Fig. 7.e SEM image of CEM I 52.5 R cement stone (w/c=0.3; 28 days)
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A v/c tényező növekedésével a hidrátvegyületek
képződése erőteljesebb. A v/c=0,5-0,6 értéknél jellemzőek a
megnövekedett hosszúságú (5-10 µm) és vastagságú (0,5 µm)
pórusokban is előforduló C-S-H tűkristályok mellett, a botszerű
monoszulfát jelenléte (7.f ábra). A monokarbo-aluminát
(3CaO∙Al2O3∙CaCO3∙11H2O) hasábos tömbszerű alakzata a 7.f
ábra jobb oldalán látható.
56-90 nap után a v/c arány növekedésével a pórusokat
egyre jobban benövik a portlandit kristályok, melyek a táblás
morfológia mellett, egyre nagyobb gyakorisággal tömör
lépcsőzetes (8-12 µm méretű) alakzatban állnak össze (7.g ábra).

8. ábra CEM I 52,5 R cementkő minták kumulatív pórustérfogatának változása a
hidratációs idő és a v/c függvényében
Fig. 8 Variation of cumulative pore volume of CEM I 52.5 R cement paste samples
with hydration time and v/c

7.f ábra CEM I 52,5 R cementkő (v/c=0,5; 28 nap) SEM felvétele
Fig. 7.f SEM image of CEM I 52.5 R cement stone (w/c=0.5; 28 days)

9. ábra CEM I 52,5 R; CEM I 42,5 R, CEM I 42,5 N - SR0 és CEM II/A-S 42,5 N
cementkő minták porozitása a hidratációs idő függvényében (v/c = 0,6)
Fig. 9 Porosity of CEM I 52.5 R; CEM I 42.5 R, CEM I 42.5 N - SR0 and CEM II/A-S
42.5 N cement paste samples as a function of hydration time (v/c = 0.6)

7.g ábra CEM I 52,5 R cementkő (v/c=0,5; 56 nap) SEM felvétele
Fig. 7.g SEM image of CEM I 52.5 R cement stone (w/c=0.5; 56 days)

3.2 Porozitásvizsgálat
A porozitás méréseket négy különböző típusú, négy
különböző víz/cement tényezőjű és négy különböző korú,
összesen 64 db cementkő mintán végeztük.
A következőkben részletesebben csak a CEM I 52,5 R típusú
cementkövek porozitás vizsgálatát ismertetjük. Mind a négy
kor (7, 28, 56, 90 nap) esetén jellemző, hogy a v/c tényező
növekedésével a cementkő porozitása nő (8. ábra). Kis v/c
(0,3-0,4) esetén, a hidratáció előrehaladtával a porozitás
fokozatosan csökken; de v/c=0,5 értéknél ez csak 7-28 nap
között tapasztalható; míg v/c=0,6 mellett 28 nap után a
kumulatív pórustérfogat gyakorlatilag változatlan.
Mind a négyfajta cementkő esetén a hidratációs idő
növekedésével azonos v/c (0,3 és 0,6) mellett porozitásuk
csökken, illetve bizonyos idő (56-90 nap) után stagnál
(9-10. ábrák). Ez általában annál rövidebb idő után következik
be, minél nagyobb a v/c tényező.
160

| építôanyag § JSBCM § 2022/4 § Vol. 74, No. 4

10. ábra CEM I 52,5 R; CEM I 42,5 R, CEM I 42,5 N - SR0 és CEM II/A-S 42,5 N
cementkő minták porozitása a hidratációs idő függvényében (v/c = 0,3)
Fig. 10 Porosity of CEM I 52.5 R; CEM I 42.5 R, CEM I 42.5 N - SR0 and CEM II/
A-S 42.5 N cement paste samples as a function of hydration time (v/c = 0.3)

A 7-90 nap hidratáció során legnagyobb porozitás a
v/c=0,6 mellett a 7 napos cementkövekre jellemző (9. ábra).
Legnagyobb kumulatív pórustérfogat a CEM I 42,5 N-SR0, míg
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legkisebb a CEM I 52,5 R mintánál állapítható meg. A 90 nap
hidratáció után továbbra is legnagyobb a CEM I 42,5N-SR0,
legkisebb viszont a CEM I 42,5 R, ezt követően CEM I 52,5 R
minta porozitása.
7-90 nap hidratáció során kis v/c=0,3 mellett 7 nap után
a különböző cementkövek porozitását összehasonlítva
(10. ábra) legnagyobb a CEM II/A-S 42,5 N, míg legkisebb a
CEM I 42,5 N-SR0 mintára mért érték. 90 nap hidratáció után
legnagyobb CEM I 42,5 N-SR0 és legkisebb a CEM I 52,5 R
minta porozitása.
Az előzőek alapján megállapítható, hogy a kumulatív
pórustérfogatot a hidratáció ideje mellett nagymértékben
befolyásolja v/c értéke, mely a pórusokat benövő, a hidratáció
során keletkező reakciótermékek, illetve kristályfázisok
milyenségével, mennyiségével függ össze. A különböző
cementkövek egymáshoz viszonyított porozitása eltérően
változhat a hidratációs idő és v/c függvényében, mely a
hidratáció eltérő sebességével függhet össze.
90 nap hidratáció után, a különböző v/c értékeknél általában
a CEM I 42,5N-SR0 minta porozitása a legnagyobb, vagyis
itt a leglassúbb a hidratáció. míg legkisebb porozitás (azaz
leggyorsabb hidratáció) a CEM I 52,5 R, illetve a CEM I 42,5 R
anyagokra jellemző (11. a és 12. a ábrák).

12.a ábra Különböző típusú cementkő minták porozitása 90 napos korban v/c=0.3
mellett
Fig. 12.a Porosity of different types of cement paste samples at 90 days with v/c=0.3

12.b ábra Különböző tipusú cementkő minták pórusméret-eloszlása 90 napos korban
v/c=0.3 mellett
Fig. 12.b Pore size distribution of cement paste samples of different types at 90 days of
age with v/c=0.3

A különböző 90 napos minták pórusméret-eloszlását
összehasonlítva v/c=0,6 esetén a legnagyobb méretű pórusok
(10-200 nm) a CEM I 42,5 N-SR0, míg legkisebb méretűek
a CEM I 52,5 R mintára jellemzőek (11.b ábra). A v/c=0,3
értéknél a különböző cementkövek pórusméret-eloszlása
(30-100 nm tartományban) hasonló (12.b ábra), de a 30 nm
alatti finompórusok részaránya a CEM I 52,5 R minta esetén
a legnagyobb.
11.a ábra Különböző típusú cementkő minták porozitása 90 napos korban v/c=0.6
mellett
Fig. 11.a Porosity of different types of cement paste samples at 90 days with v/c=0.6

11.b ábra Különböző típusú cementkő minták pórusméret-eloszlása 90 napos korban
v/c=0.6 mellett
Fig. 11.b Pore size distribution of different types of cement paste samples at 90 days of
age with v/c=0.6

4. Összefoglaló
Megállapítottuk, hogy a négy vizsgált cementtípus közül 0,3
víz-cement tényezőnél 90 napos korban a CEM I 52,5 R típus
mutatta a legkedvezőbb térfogati porozitást. Ez összefügghet az
adott cementtípus kedvező szemcseméret- eloszlásával, illetve
az ebből számított kedvezően nagy egyenletességi tényezővel.
Munkánk során kitűnt, hogy 28 nap után (v/c=0,3) a további
hidratáció porozitásra gyakorolt hatása általában jelentősebb a
lassú hidratációjú kohósalak-portlandcementnél, mint a gyors
hidratációjú portlandcementek esetében, melyek porozitás
változása is kisebb. Különösen kedvezőtlen a CEM I 42,5N-SR0
jelű cementkő porozitása a nagy víz-cement tényezőnél (0,6)
mert 28 napos korban nemcsak a legnagyobb értéket, hanem
90 napos korra a legkisebb javulást mutatja.
A vasbetonszerkezetek tartóssága szempontjából a
finompórusok tekinthetők a legkedvezőbbnek, mert ezekben
a leglassúbb a betont vagy betonacélt károsító ionok,
molekulák vándorlási sebessége. A finompórusok (30 nm
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alatti pórusok) részarányának kitüntetett szerepe van mind az
áteresztőképesség, mind az oldódásos korrózió szempontjából.
A végzett vizsgálatok alapján a legnagyobb finompórus
részarány a CEM I 52,5 R cementkőre jellemző.
A pórusszerkezet és más anyagtulajdonságok további
vizsgálata elősegítheti a betonösszetételek tervezését, az
élettartamuk biztonságosabb becslését.
Köszönetnyilvánítás: A Danucem (korábbi CRH)
Magyarország Kft. támogatásával az NVKP-16-1-2016-0019
pályázat keretében végzett munka. A munkánkat segítő
kollégáknak ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.
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Fenntartható Cement- és Betonipari Technológiák VI. című szakmai nap a Miskolci Egyetemen
2022. május 26-án került megrendezésre a „Fenntartható Cement- és Betonipari Technológiák” c. szakmai nap a Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Karán. A rendezvényen kilenc előadást mutattak be az egyetemek és ipari cégek szakemberei.
A szakmai ülés apropóját egyrészt az adja, hogy az elmúlt időszakban több területen jelentkező nyersanyaghiányt hogyan lehetne
kielégíteni másodnyersanyagokból. Továbbá világviszonylatban nagy mennyiségű ipari melléktermék, hulladék keletkezik évente, amely
hasznosítása a megfelelő technológiák alkalmazásával, továbbfejlesztésével megoldható. Ez környezetbarát anyagok fejlesztésére ad
lehetőséget a CO2 kibocsájtás és energiaigény csökkentése mellett, így megvalósítható a körforgásos gazdálkodás és fenntartható
nyersanyag-gazdálkodás. Mindemellett a hazai építőipar fejlődése jelentős mennyiségű és jó minőségű nyersanyagot igényel a következő
időszakban, amely további kihívásokat jelent a hazai ipar és K+F+I szektor számára.
A rendezvény programja a következő volt:
10:00-10:10 Megnyitó
PROF. DR. HORVÁTH ZITA rektor, Miskolci Egyetem
10:10-12:35 Szekcióülés
Levezető elnök: PROF. DR. MUCSI GÁBOR dékán, Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar, SZTE Cement Szakosztály elnök

11:20-11:35 ŐZE CSILLA PhD hallgató, KRISTÓFNÉ DR. MAKÓ ÉVA
egyetemi docens, Pannon Egyetem
Kaolin mechanokémiai aktiválása puccolános anyagokkal és
alkalmazásuk cement kiegészítőanyagként

10:10-10:30 URBÁN FERENC ügyvezető, Cemkut Kft.
A beton szerepe a körforgásos gazdaságban

11:35-11:50 DR. KRISTÁLY FERENC tudományos főmunkatárs, Miskolci
Egyetem
Cementkiegészítő anyagok ásványi nyersanyag szemszögből források, reakciók, termékek

10:30-10:45 DR. NEHME SALEM GEORGES egyetemi docens, ANNA
SZIJÁRTÓ PhD hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nagy és ultranagy szilárdságú öntömörödő beton

11:50-12:05 DR. KOCSERHA ISTVÁN egyetemi docens, HAMZA
ALEXANDRA tanszéki mérnök, ASZTALOS FLÓRA, Miskolci Egyetem
Cementhab alapú építőelemek fejlesztése

10:45-11:00 LACZKÓ LÁSZLÓ laboratórium vezető, SZIKKTI Labor
Szilikátkémiai Anyagvizsgáló-Kutató Kft.
Kiegészítőanyagok hatása a cementek hidratációjára

12:05-12:20 PROF. DR. MUCSI GÁBOR egyetemi tanár, PAPNÉ HALYAG
NÓRA, Miskolci Egyetem, PROF CARINA ULSEN., PAULA OLIVEIRA
FIGUEIREDO, University of Sao Paulo
Betonhulladék finom frakciójának hasznosítása cementkiegészítő
anyagként

11:00-11:20 DR. SZABÓ ROLAND tudományos munkatárs, DOLGOS
FANNI tanszéki mérnök, NAGY GÁBORNÉ AMBRUS MÁRIA tudományos
segédmunkatárs, PROF. DR. MUCSI GÁBOR egyetemi tanár, DR. KRISTÁLY
FERENC tudományos főmunkatárs, Miskolci Egyetem
Alacsony feldolgozottságú ásványi nyersanyagok, melléktermékek
reakcióképességének fokozása különböző eljárástechnikai műveletekkel

12:20-12:35 SZAKÁCS-SIMON SÁNDOR, RÁCZ ÁRPÁD, Austrolab Kft
A cementgyártás során szükséges analitikai eljárások

A szakmai nap jó lehetőséget biztosított a területen működő cégek (cementgyárak, betonüzemek, minősítő szervezetek) valamint
a kutatás – fejlesztés és felsőoktatás szakembereinek az eszmecseréjére, amelyre több mint 60 fő vett részt.
A Szervezők bíznak a kutatóhelyek és a cégek által megkezdett együttműködések folytatásában mind a kutatás-fejlesztésinnováció, mind pedig a felsőfokú oktatás vonatkozásában.
A rendezvény szervezői: Szilikátipari Tudományos Egyesület, Cement Szakosztálya, Beton Szakosztálya, a MTA Földtudományok
Osztály, Bányászati Tudományos Bizottság, Bányászati, Geotechnikai és Nyersanyagelőkészítési Albizottsága, az MTA MAB
Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Munkabizottsága, valamint a Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi
Kar továbbá az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Miskolci Egyetemi Szakosztálya.
További információk és fényképek a rendezvényről: https://www.uni-miskolc.hu/hirek?news_id=3610
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