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A beton- és vasbeton szerkezetek élettartamuk alatt kör-
nyezetükkel aktív kapcsolatban vannak, és ez idő alatt 
számos mechanikai, vegyi hatás éri, érheti. Ezen hatások 
általában előre megismerhetők, ezáltal a védelem előre 
tervezhető. A környezeti hatások messzemenő figyelem-
be vételével a káros hatások jelentős hányada csökkent-
hető, illetve kiküszöbölhető[1].

A vegyi hatásokkal szembeni viselkedésre számos 
vizsgálat ismert, és ezen hatások kiküszöbölésére külön-
böző cement típusok kerültek kifejlesztésre. A különleges 
cement közül kiemelkedik a szulfátálló cementek „csa-
ládja”.

Közismert, hogy hazánkban – elsősorban a mélyépí-
tési szerkezetek esetében – a talajvizek szulfáttartalma 
jelentős, nem egy esetben kiugróan magas értéket mutat-
nak. Egy korábbi kiadvány megállapítása szerint „talajvi-
zeink mintegy 90%-a mérsékelten, vagy nagymértékben 
agresszív kémiai környezetet jelent a beton számára” [2].    

Rövid történeti áttekintés
A szulfátálló cementminőséget az olasz F. Ferrari dolgoz-
ta ki, és szabadalmaztatta 1919-ben. A szakirodalomban 
többféle elnevezéssel található meg ez a típus (pl.: Ferro-
cement, Brownmillerit-cement, stb.) Ennek a cementtí-
pusnak a legjellemzőbb tuladonsága, hogy nem tartalmaz 
trikalcium-szilikátot, azáltal a szulfátos talajvizekben sok-
kal időtállóbb, mint a hagyományos portlandcement.

Magyarországon Jókuthy Gyula javaslatára kísérletez-
ték ki, és 1937-ben megkezdik a szulfátálló cement gyár-
tását Lábatlanban és S54 jelzéssel hozták forgalomba[4].

Klinkerásványok [5]
Ahhoz, hogy a cement szulfátállóságát jobban megérthes-
sük, szükséges s cementkémia néhány kérdésének rövid 
ismertetése. Az egyes klinkerásványok mellett szereplő 
rövidítés a szilikátkémiában használt jelölés.

Trikalcium-szilikát, alit (C3S): A legfontosabb 
klinkerásvány, nagy kezdőszilárdság, nagy kötési hő jel-
lemzi. Mennyisége a cementben: 37-60%.

Dikalcium-szilikát, belit (C2S): Lassú kezdeti szilár-
dulás, kis kötési hő, kedvező utószilárdulással jellemez-
hető. . Mennyisége: 15-37%.

Trikalcium-aluminát, felit (C3A): A leggyorsab-
ban kötő, legtöbb hőt fejlesztő, gyenge szulfátállóságú  
klinkerásvány. Mennyisége: 7-15%.

Tetrakalcium-aluminát-ferrit, (C4AF):  Másné ven 
celit vagy brownmillerit. Szilárdsága a klinker ásványok 
közül a legalacsonyabb. Égetésnél trikal cium-aluminátból 
és Fe2O3-ból keletkezik, ezért ha elegendő vasoxid van a 
nyersanyagban, akkor a C3A teljes egészében celitté ala-
kul. Ez a kész cement tulajdonságait, főleg a szulfátokkal 

szemben mutatott ellenálló-képességét nagymértékben 
javítja. Alacsony szilárdság, de kedvező szulfátállóság jel-
lemzi.

A cementkémiában a felsorolt különböző oxidok ará-
nyának jellemzésére többféle modulust alkalmaznak:

Hidraulikus modulus
A kalciumoxid mennyiségét jellemzi a klinkerásvány 
képződésben résztvevő többi oxidhoz viszonyítva.
HM = CaO% - 0,7 SO3 %/ SiO2%+ Al2O3+Fe2O3% = 1,7 
- 2,3
Telítési tényező
A hidraulikus modulus helyett a CaO mennyiségnek 
beállítására gyakran alkalmazzák az ú.n. telítési ténye-
zőt, amely a C4AF és a C3A képződése után fennmaradt 
mész (CaO) és azon elméleti mészmennyiség hányadosa, 
amely a keverékben levő összes kovasav tartalom (SiO2) 
trikalcium-szilikáttá való telítéséhez szükséges.
Szilikát-modulus
A kovasav és a trioxidok viszonyát határozza meg:
SM= SiO2% / Al2O3% +Fe2O3% = 1,6 -3,2
Aluminát-modulus
Az alumíniumoxid és a vasoxid arányát fejezi ki:
AM = Al2O3% / Fe2O3 % = 0,6-2,5

A szulfátálló cementet az jellemzi, hogy a portlandce-
menteknél szokásos kovasav-tartalom mellett az alumí-
niumoxid és vasoxid molekuláris arányban van jelen (1 
mol alumíniumoxidra 1 mol vasoxid jut). Ennek a mo-
lekula aránynak 0,64-s aluminát-modulus felel meg. A 
hazai kísérletek alapján a 0,54-s aluminát-modulusú ce-
menttípus volt a legkedvezőbb, lényégében innen ered az 
elnevezése is (S54).

Az S54 jelű portlandcementben az összes alumínium-
oxid tetrakalcium-aluminát-ferrit (C4AF) alakban van 
jelen, hiányzik a trikalcium-aluminát (C3A), ennek kö-
vetkeztében a cement szulfátos vizek agresszív hatásával 
szemben rendkívül ellenálló.

A szulfátállóság mellett ezt a cementet még jó szilárd-
sága, a kötés és szilárdulás közben felszabaduló csekély 
hőfejlődés és kis zsugorodási értéke jellemzi.

Szulfát-kohócement
A szulfát-kohócement granulált ko hó salakból, gerjesz -
tőanyagok hozzáadásával készült kötőanyag. Alapanyaga 
75-80% granulált kohósalak, amelyhez 10-20% szulfátos 
gerjesztőt (gipsz vagy anhidrit) és 2-5% portlandcement 
klinkert adnak. Jó szilárdság csak akkor érhető el, ha a 
kohósalak Al2O3 tartalma 16-20% között van.

A szulfát-kohócement előnye, hogy korróziós hatások-
kal szemben igen nagy ellenállást tanúsít, a kötés közben 
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felszabaduló hő kicsi, előállítási költsége alacsony, ugyan-
akkor érzékeny a salak kémiai összetételére és granulálá-
sára, a gerjesztők mennyiségének optimális beállítására 
és a lekötött cement utókezelésére.

 
A szulfátállóság definíciója
Röviden megfogalmazva szulfátálló az a cement, mely 
szulfáthatásnak kitéve azzal nem lép reakcióba, és ezt az 
állapotot tartósan megőrzi.

Szabványos megfogalmazásban szulfátálló az (MSZ 
EN 197-1 szerinti) CEM I és CEM II típusú portland-
cement, amelynek aluminátmodulusa (AM) kisebb, mint 
0,7, illetve a szabvány szerint végzett szulfátduzzadás ér-
téke legfeljebb 0,4 mm/m. (MSZ 4737-1:2002)

A szulfátálló cement követelményértékeire az MSZ 
4737-1 szabvány tartalmaz útmutatást.

A vízoldható szulfátok (SO4
2-) hatása

(Szulfát-korrózió)
Szulfát-korrózió során a szulfátvegyületek kémiai re-
akcióba lépnek a cementkő trikalcium-aluminátjával 
(3CaO·Al2O3 vagy C3A), ennek során erőteljes térfo-
gat-növekedés mellett ettringit (C3A·3CaSO4·32H2O), 
illetve bizonyos környezeti feltételek mellett taumazit 
(CaCO3·CaO· SiO2· CaSO4· 15H2O) keletkezik.

Az ettringit képződés folyamata [6]:
3CaO×Al2O3×6H2O + 3(CaSO4×2H2O) + 20H2O = 
     (trikalcium-aluminát)                  (gipsz)

3CaO×Al2O3×3CaSO4×32H2O
      (ettringit)

A taumazitképződés folyamata [7]:
3CaO·2SiO2·3H2O + 3CaO·Al2O3·3CaSO4 ·32H2O 
(kalcium-szilikát-hidrát)                      (ettringit)

+2CaCO3 + 4H2O =>  
=> 2(CaCO3·CaO· SiO2· CaSO4 ·15H2O) + CaSO4 
                             (taumazit)        (gipsz)

·2H2O +2Al(OH)3 +3Ca(OH)2
  

Mind az ettringit, mind a taumazit a természetben 
is előforduló ásványok, mesterséges anyagokban (il-
letve azok korrózió által átalakult részeiben) való elő-
fordulásukat és a szerkezetek tönkremenetelében való 
részvételüket csak az utóbbi évtizedekben fedezték fel. 
Szulfáthatásnak elsősorban a talajba, ill. talajvízbe kerü-
lő épületszerkezetek, közutak és kapcsolódó építményei, 
valamint különböző üzemekben a vegyi hatásokkal köz-
vetlenül érintkező szerkezetek vannak kitéve. Minden 
esetben vizsgálni kell a tervezett szerkezet környezeti ki-
tettségét, mely alapján meghatározhatóak az alkalmazott 
anyagok és receptura.

Mit lehet tenni szulfát hatása esetén:
• Kis porozitású, nagy tömörségű beton alkalmazása 

(vagy készbeton kapillárispórusainak utólagos tömítése)
• Frissbeton víz-cement tényezője 0,50 alatt tartása
• Ha feltételezhető, hogy a beton érintkezik
    § 600 mg SO4

-2/lit. < szulfáttartalmú cirkuláló vízzel
   § 3000 mg SO4

-2/lit. < szulfáttartalmú földréteggel
• –>MSZ 4798-1 értelmében: megnövelt, ill. magas 

szulfátállóságú cement alkalmazása

Szulfátálló cementek típusai 
A cement szulfátállóságát két módszerrel lehet elérni, 
mely alapján két fő típust lehet elkülöníteni. Mindkettő 
lényege a magas C3A tartalom kiküszöbölése. [8]

1. A cement nyersanyagához annyi vasoxidot adagol-
nak, hogy a klinker égetésekor az alumínium-oxidból ne 
trikalcium-aluminát, hanem vasoxid tartalmú tetrakalcium-
aluminát-ferrit (C4AF) keletkezzen. Ez akkor teljesül, ha az 
alábbi reláció teljesül: Al2O3 / Fe2O3 < 0,64 azaz az aluminát-
modulus (AM) kisebb, mint 0,64

2. A kész cementben a klinkert más (nem cement) 
anyag hozzáadásával úgymond „higítjuk”. Erre a célra ki-
válóan alkalmas a kohósalak (az aktív kovasav tartalmá-
nak mészhidrát megkötő képessége miatt is)

A hazai szabvány rendelkezése szerint:
„S” – szulfátálló cement
  – CEM I és CEM II kis aluminát modulusú 
 (AM < 0,7) klinkerrel készült cementek
 – CEM III/B és C kohósalakcementek, 
 amennyiben megfelelnek a szabványos 
 szulfátállósági teszt követelményeinek
„M-S” – mérsékelten szulfátálló cementek:
 AM < 1,0 cementek
 CEM III/A kohósalakcement

A publikáció a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-011 A 
tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendsze-
rének fejlesztése a Szent István Egyetemen c. pályázat 
támogatásával jelent meg.
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