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Cementek főbb tulajdonságai és alkalmazhatósága
A beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezet építése során felhasználásra kerülő
-

cementek fajtáját (CEM I portlandcement, CEM II összetett portlandcement,
CEM III kohósalak cement);
CEM II ÉS CEM III fajtájú cementek fő alkotórészei összetételének tömegarányát
(A, B);
CEM II fajtájú cementek fő alkotórészeit a portlandcement klinkeren (K) kívül
(S granulált kohósalak, V savas jellegű pernye, P trasz;
cementek szilárdsági osztályát (32,5 N, 32,5 R, 42,5 N, 42,5 R, 52,5 N, 52,5 R);
cementek különleges tulajdonságait (pl. S szulfátálló, MS mérsékelten szulfátálló)

a cement mechanikai, fizikai, kémiai tulajdonságai, a szerkezet tervdokumentációja, a
szerkezeti részre előírt MSZ 4798-1 szerinti betonminőség, az építés (kivitelezés)
körülményei (pl. a beton szállítási távolsága, bedolgozása, időjárás), az MSZ 4798-1
cementekkel kapcsolatos előírásai és ajánlásai alapján a beton összetételét tervező
betontechnológus határozza meg, és a betontechnológiai utasításban rögzíti.
A beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek és hídszerkezetek, valamint egyéb
műtárgyak — átereszek, támfalak stb. — betonjaihoz elsősorban MSZ EN 197-1 szerinti,
általános felhasználású CEM I fajtájú portlandcementet, CEM II fajtájú összetett
portlandcementet és CEM III fajtájú kohósalakcementet, valamint MSZ 4737-1 szerinti
szulfátálló (S) és mérsékelten szulfátálló (MS) különleges cementeket szabad használni.
Az alkalmazott cement szilárdsági osztálya előnyösen 32,5 vagy 42,5, de indokolt esetben
52,5, különleges esetben pedig 22,5 is lehet. A cement szilárdulási üteme a betonozás
körülményeitől és a beton kívánt korai viselkedésétől függően normál (N), nagy
kezdőszilárdságú (R) vagy kis kezdőszilárdságú (L) legyen.
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CEM II fajtájú 32,5 szilárdsági osztályú portlandcementet
nyomószilárdsági osztályú beton készítéséhez ajánlatos használni.

legfeljebb

C40/50

Feszített vasbeton szerkezetek készítéséhez CEM I vagy CEM II R fajtájú cementet előnyös
használni, utófeszített vasbeton szerkezetek készítéséhez CEM II N fajtájú cement is
használható.
Vasbetonba való alkalmazásra a CEM III/A 32,5 jelű kohósalakcement legfeljebb C40/50
beton-nyomószilárdsági osztályig, a CEM III/B 32,5 N-S jelű szulfátálló kohósalakcement
legfeljebb C35/45 beton-nyomószilárdsági osztályig javasolható.
CEM III fajtájú kohósalakcementet feszített vasbeton készítéséhez nem szabad használni.
A CEM III/A 32,5 N kohósalakcement mérsékelt kezdőszilárdságú, jelentős utószilárdulású,
kishőfejlesztésű cement. Szulfátállósága jelentős, zsugorodási és repedési hajlama csekély.
Javasolható mérsékelten agresszív szulfáthatásnak (talajvíz: ≤ 3000 mg/liter szulfátiontartalom, talaj: ≤ 12000 mg/liter szulfátion-tartalom) kitett, XA2 környezeti osztályú
szerkezetek betonozásához, tömegbetonok és vízépítési betonok készítéséhez. Egyike a
legtöbb kloridiont megkötő cementeknek, ezért alkalmazása olvasztósó hatásának kitett
vasbetonszerkezetek készítéséhez mind természetes szilárdítás, mind gőzölés esetén
különösen előnyös. Tulajdonságait az MSZ EN 197-1 szabvány tárgyalja.
A hazai gyártású, MSZ EN 197-1 szerinti CEM III/B 32,5 N kohósalakcement megfelel az
MSZ 4737-1 szabványban előírt szulfátállósági követelménynek is, tehát viselheti a CEM
III/B 32,5 N-S jelet is. A megfelelőségi tanúsítvány mindkét szabványnak való megfelelőség
igazolását tartalmazza. A CEM III/B 32,5 N-S kohósalakcement kis kezdőszilárdságú, nagy
végszilárdulású, kishőfejlesztésű cement. Szulfátállósága jelentős, zsugorodási és repedési
hajlama csekély. Javasolható erősen agresszív szulfáthatásnak (talajvíz: ≤ 6000 mg/liter
szulfátion-tartalom, talaj: ≤ 24000 mg/liter szulfátion-tartalom) kitett, XA3 környezeti
osztályú szerkezetek betonozásához, tömegbetonok és vízépítési betonok készítéséhez.
Tulajdonságait az MSZ EN 197-1 és az MSZ 4737-1 szabvány tárgyalja.
A kis kezdőszilárdságú, CEM III fajtájú, 32,5 L, 42,5 L, 52,5 L szilárdsági osztályú
kohósalakcementek tulajdonságait az MSZ EN 197-4 szabvány írja le.
Az általános felhasználású kis hőfejlesztésű közönséges cementekkkel (jele LH) az
MSZ EN 197-1/A1 szabványmódosítás foglalkozik.
Tömegbetonok, például gátak, hídfők és egyéb kis felület/térfogat hányadosú mélyépítési
szerkezeti elemek készítése céljára a VLH jelű, 22,5 szilárdsági osztályú, MSZ EN 14216
szerinti nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek alkalmazhatók. A 22,5 szilárdsági
osztályú, nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementeket kizárólag tömegbetonok
készítéséhez szabad felhasználni, és a beton nyomószilárdsági osztálya legfeljebb C30/37
lehet. A környezeti osztályokra vonatkozó, MSZ 4798-1 szerinti követelmények a
22,5 szilárdsági osztályú cement cementfajta alkalmazása esetén is fennállnak.
Megjegyzés: 22,5 szilárdsági osztályú cementet hazánkban jelenleg nem gyártanak.
A cement feleljen meg a szerkezeti elemek, illetve műtárgyak MSZ 4798-1 szerinti környezeti
osztályainak. A környezeti osztályokban alkalmazható cementek fajtáira svéd tapasztalatok
alapján az MSZ 4798-1 szabvány NAD F2. táblázata mutat be példát. Elhelyeztek ilyen
táblázatot például a németek (DIN 1045-2:2001, Tabelle F.3.1 – F.3.3) és az osztrákok
(ÖNORM B 4710-1:2004, Tabelle NAD 10) is az EN 206-1 európai szabványra vonatkozó
nemzeti alkalmazási dokumentumukban (NAD).
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Az agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező betonok környezeti osztályának jele:
XA1, XA2, XA3 (MSZ 4798-1). Az XA1 környezeti osztályban valamennyi MSZ EN 197-1
szerinti CEM II fajtájú kohósalakportlandcement alkalmazható. Az XA2 környezeti
osztályban az MSZ 4737-1 szerinti MS jelű mérsékelten szulfátálló portlandcementet,
vagy S jelű szulfátálló portlandcementet (pl. CEM I 32,5 R-S), vagy CEM III/A fajtájú
MS jelű kohósalakcementet (pl. CEM III/A 32,5 N-MS), vagy CEM III/B szulfátálló
kohósalakcementet (pl. CEM III/B 32,5 N-S); az XA3 környezeti osztályban az MSZ 4737-1
szerinti S jelű szulfátálló portlandcementet (pl. CEM I 32,5 R-S), vagy CEM III/B fajtájú
szulfátálló kohósalakcementet kell alkalmazni.
A cement és bizonyos adalékanyag kombinációk tartósságához (az alkáli-szilikát és az alkálidolomit reakció elkerülésére) a hosszú távú megelőző tapasztalatok hiányában szükséges lehet
a következő óvintézkedések egyikének megtétele:
-

korlátozni kell a betonkeverék teljes alkálitartalmát;
kis alkálitartalmú cementet kell alkalmazni;
korlátozni kell a beton cementtartalmát;
nem reaktív adalékanyagot kell alkalmazni;
korlátozni kell a beton vízfelvevő-képességét.

Megjegyzés: További információ található a MSZ CR 1901 „Regionális előírások és
ajánlások a beton alkáli-kovasav-reakció okozta károsodásának elkerülésére” című CEN
jelentésben.
A 76/769/EEC Irányelv szerint a cement és cement tartalmú készítmények nem használhatók
fel, ha hidratált állapotban a cement össztömegére számított 0,0002%-nál nagyobb
mennyiségben tartalmaznak vízben oldható Cr(VI)-t. Ezen előírás betartása érdekében a
cementgyárak redukáló szert használnak. A megfelelőség a friss betonkeverék esetében
(ekkor mérik) csak abban az esetben biztosítható, ha a keverővíz Cr(VI)-tartalma és a cement
vízoldható Cr(VI)-tartalma együttesen kevesebb 2 ppm (azaz < 2 milliomod (2·10-6) rész;
< 0,0002 %; pl. < 2 mikrogramm/gramm) értéknél.
A cement kiválasztásánál nem elegendő a beton 28 napos nyomószilárdságra előírt értékét
figyelembe venni. A beton tervezéséhez és készítéséhez azok a cementfajták használhatók fel,
amelyekre rendelkezésre állnak az 1 évnél nem régebbi 2, 28 és 90 napos Abrams-féle
betonszilárdság-becslő függvények. Ezeket a betonszilárdság-becslő függvényeket a
víz-cement tényező v/c = 0,35 - 1,00 közötti tartományában készített betonkeverékeken kell
vizsgálni. Továbbá rendelkezésre kell állnia a beton-nyomószilárdsági adatok mellett a lassú
alakváltozásra, azaz a legalább 180 napos zsugorodásra (külön száradási és autogén) és a
legalább 180 napos kúszásra vonatkozó vizsgálati eredményeknek.
Az alkalmazandó cement kiválasztásánál fentieken kívül következőket is figyelembe kell
venni:
-

a készítendő szerkezet technológiáját (pl. feszített szerkezet);
a szerkezet készítése során és közvetlenül utána várható környezeti körülményeket (pl.
évszak, hőmérséklet, koptatás, fagyás és sózás várható időpontja);
a szerkezet méreteit (hőfejlődés);
a szerkezet utókezelési lehetőségeit (minél nagyobb a kiegészítőanyag-tartalom, annál
hosszabb utókezelés szükséges).
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A SZÖVEGBEN EMLÍTETT SZABVÁNYOK
MSZ EN 197-1:2000

Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek
összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei.
Módosítások: MSZ EN 197-1:2000/A1:2004 és MSZ EN 1971:2000/A3:2007

MSZ EN 197-4:2004

Cement. 4. rész: Kis kezdőszilárdságú kohósalakcementek
összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 14216:2004

Cement. Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek
összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ 4737-1:2002

Különleges cementek. 1. rész: Szulfátálló cementfajták

MSZ 4798-1:2004

Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és
megfelelőség, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei
Magyarországon

MSZ CR 1901:2000

Regionális előírások és ajánlások a beton alkáli-kovasavreakció okozta károsodásának elkerülésére. CEN jelentés

DIN 1045-2:2001

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 2:
Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformität. Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

ÖNORM B 4710-1:2004

Beton. Teil 1.: Festlegung, Herstellung, Verwendung und
Konformitätsnachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM
EN 206-1)
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