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1. A KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS TUDOMÁNYOS
ELėZMÉNYEI
1.1 Bevezetés
A vasbeton acélbetétjének kloridion okozta korróziója veszélyesebb, mint az egyenletes
felületi légköri korrózió. A kloridion ún. lyukkorróziót hoz létre. Ez a jelenség különösen
veszélyes feszített acélbetétek alkalmazása esetén. Ezért kell megakadályozni a kloridion
behatolását az acélbetétig. Erre több lehetĘség adódik, pl. betontechnológiai szabályozással
korlátozható a beton összetevĘi által bevihetĘ kloridion tartalom, illetve megfelelĘ
betontechnológia alkalmazásával a kloridionok diffúziója lelassítható. Ez jelentheti a kis vízcement tényezĘre való törekvést, illetve a kloridionok megkötésére alkalmasabb
cementösszetétel választását.
1.2 Tudományos elĘzmények
A cementek egyes klinkerásványai, a kalcium-aluminátok képesek a kloridionnal vegyületet,
Friedel-sót (C3A·CaCl2·H10) létrehozni, és az így már kémiailag megkötött kloridtartalom nem
jelent közvetlen veszélyt az acélbetétre. A cementek és a kloridion kölcsönhatása
tanulmányozható és modellezhetĘ az egyes tiszta klinkerásványok és a kloridionok
kölcsönhatásának vizsgálatával. Számos kutatás foglalkozott a klinkerásványok, illetve
cementek kloridkötésével, abban az esetben, amikor a kloridtartalmú vegyület a keverĘvízzel
került a pépbe. A kutatások igazolták, hogy a cement kalcium-aluminát klinkerásványai
megkötik a kloridiont (Friedel, 1897; Balázs, 2001). További kutatások arra irányultak, hogy
a megszilárdult (hidratált) cementkövet érĘ kloridhatást tanulmányozzák. Arra következtettek,
hogy a hidratált aluminátok is megköthetik a kloridionokat (Neville, 1995; Balázs –
Csizmadia – Kovács, 1997a; Balázs – Csizmadia – Kovács, 1997b).

2. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLJA
Az értekezés célja a következĘ kérdések megválaszolása volt:
a) Milyen hatása van a szilárdítási módnak (természetes szilárdulás 20ºC-on, gĘzölés 60ºCon, valamint 90ºC-on) a kalcium-aluminát klinkerásványok, illetve cementek hidratációs
folyamatára? (A hidratációhoz a kalcium-aluminát mintákban a kissé képlékeny, a
cementpép mintákban a szabványos folyósságú konzisztenciához szükséges vízigény állt
rendelkezésre /MSZ EN 196-3:1990/.)
b) Milyen hatása van a szilárdítási módnak és a gipsztartalomnak a hidratált kalciumaluminát klinkerásványok (C3A, valamint C4AF) klorid kötésére? (Kísérleteimben a téli,
jégmentesítĘ sózást modelleztem a megszilárdult pépminták sókezelésével. Kísérleteket
végeztem C3A, valamint C4AF aluminát klinkerásványokkal úgy, hogy az alumináthoz
adagolt gipsz tömegarányát változtattam.)
c) Milyen hatása van a szilárdítási módnak a hidratált cementek klorid kötésére? Cementek
által megköthetĘ kloridtartalom megállapítása a kísérlet változóinak függvényében.
(Kísérleteimhez három, eltérĘ ásványtani összetételĦ cementet választottam.)
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3. A KUTATÁS MÓDSZERE
A kutatásban a fázisátalakulásokkal járó hidratációs folyamatokat derivatográfiás
termoanalitikai és röntgendiffrakciós porvizsgálati módszerrel tanulmányoztam. E két
vizsgálati módszer párhuzamos alkalmazása tette lehetĘvé a bonyolult fázisátalakulásokkal
járó folyamatok széleskörĦ elemzését. Megállapításaim megerĘsítésére kiegészítésként
pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokat is végeztem.
A mechanikai tulajdonságok változását a klinkerásványok esetén péphasábok hasítóhúzószilárdsági vizsgálatával, a cementek esetén péphasábok hasító-húzószilárdsági és
pépkockák nyomószilárdsági vizsgálatával követtem.
A téli jégmentesítĘ sózás modellezésére a természetesen szilárdult, valamint gĘzölt
péphasábok sókezelését 28 napos korukban kezdtem, tehát a pépminták már megszilárdult
állapotukban kerültek kölcsönhatásba a kloridionokkal.
3.1 Kísérletek aluminátokkal
A C3A, valamint C4AF klinker/gipsz mintaösszetételeket, valamint a különbözĘ kezelési
módokat a 1. táblázat tartalmazza, amelyben a jelölésként alkalmazott törtszám számlálója a
klinkerásvány, nevezĘje pedig a gipsz tömegarányát jelzi. A keverékekbĘl vízzel azonos
konzisztenciájú, kissé képlékeny pépeket készítettem, majd 10·10·50 mm-es sablonokba
dolgoztam be. Az 1. és 2. mintasorozat így elĘkészített péphasábjait szobahĘmérsékleten
(22±1ºC) tároltam, közel 100% relatív páratartalmú térben és 24 óra természetes szilárdulás
után zsaluztam ki. A péphasábokat ezután hasonló körülmények között (exszikkátorban
22±1ºC hĘmérsékleten) tároltam tovább.
A 3–6. mintasorozat hasábjait úgy készítettem, hogy az elĘkészítés és pihentetés után a
pépet 3 órán át gĘzöltem 60ºC (3–4. mintasorozat), illetve 90ºC (5–6. mintasorozat)
hĘmérsékletĦ atmoszférikus nyomású gĘztérben. A C3A klinkerásvány esetében 1 órás, a
C4AF klinkerásvány esetében 2 órás pihentetés után kezdtem el a pépek gĘzérlelését. GĘzölés
után a péptestek a gĘzölĘ berendezésben hĦltek ki, a hasábokat 24 órás korban zsaluztam ki.
A mintákat továbbiakban szobahĘmérsékleten tároltam (22±1ºC), közel 100% relatív
páratartalmú térben (exszikkátorban).
A 2., 4. és 6. mintasorozat hasábjait sókezelésnek vetettem alá. A mĦveletet mind a
természetesen szilárdult, mind a gĘzölt mintákon megszilárdult állapotban, 28 és 38 napos kor
között végeztem. A sókezelés módja: váltakozó tárolást alkalmaztam, a péphasábokat 24 órán
át a sóoldatban, majd 24 órán át 100% relatív páratartalmú térben tároltam, összesen 10 napon
át. A sóoldat koncentrációja: 10%-os NaCl oldat (10g NaCl 100ml vizes oldatban). A
sókezelést követĘen a hasábokat szobahĘmérsékleten (22±1ºC) és közel 100% relatív
páratartalmú térben tároltam.
A megszilárdult pépminták fázisösszetételét röntgendiffrakciós és derivatográfiás
fázisanalitikai módszerekkel vizsgáltam meg. A vizsgálatokat C3A klinkerásvány esetén 1, 7,
28, 90 és 180 napos korban, a C4AF klinkerásvány esetén 1, 7, 28, 56, 90 és 180 napos korban
végeztem el. Az 1., 3. és 5. sorozatok vizsgálata lehetĘséget nyújtott az aluminátok
hidratációjának, a természetes szilárdulás és gĘzöléses szilárdítás hatásainak vizsgálatára
különbözĘ körülmények között, a 2., 4. és 6. sorozatok vizsgálatával pedig a téli jégmentesítĘ
sózás hatásának modellezésével a kloridion megkötĘ képességet tanulmányoztam.
A mechanikai tulajdonságok változását kalcium-aluminát klinkerek esetén hasítóhúzószilárdsági vizsgálattal követtem.
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1. táblázat A kalcium-aluminát minták (C3A, illetve C4AF klinkerásványok) összetételei, valamint a
minta elĘkészítési és kísérleti körülmények

Mintasorozat
1.

A kalcium-aluminát és gipsz
tömegaránya
10/0, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5

Minták kezelése
és tárolása
100% r.p., 22˚C

2.

10/0, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5

100% r.p., 22˚C és sókezelés

3.

10/0, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5

gĘzölés 60˚C-on, majd 100% r.p.

4.

10/0, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5

gĘzölés 60˚C-on és sókezelés

5.

10/0, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5

gĘzölés 90˚C-on, majd 100% r.p.

6.

10/0, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5

gĘzölés 90˚C-on és sókezelés

90

180

IdĘ,
nap

vizsgálatok

vizsgálatok

56

vizsgálatok

28 38

vizsgálatok

17

vizsgálatok
vizsgálatok

Szilárdítás hĘmérséklete:

90°C
60°C
20°C

sókezelés

gĘzölés

1. ábra ÁttekintĘ ábra a kísérleti tervrĘl

3.2 Kísérletek cementekkel
Az aluminátokhoz hasonlóan gĘzöléses, valamint a téli jégmentesítĘ sózás hatását modellezĘ
sókezeléses kísérleteket végeztem három kiválasztott cementtel is (1–6. mintasorozat,
szilárdítás, kezelések és tárolás az 1. táblázatban leírtakkal azonos). A cementek szulfáttartalmát nem változtattam meg, így a cementek esetében a szulfát-adagolás változásának
hatását már nem tanulmányoztam. A cementek különbözĘ arányban tartalmazták a szilikáttartalmú klinkerásványok és cementkiegészítĘ anyagok mellett a C3A és C4AF
klinkerásványokat:
- 1. cementminta: CEM I 42,5 N portlandcement,
- 2. cementminta: CEM III/A 32,5 N kohósalak cement, 40 m% kohósalak tartalommal,
- 3. cementminta: CEM I 32,5 RS rapid szulfátálló cement.
A 2. táblázatban láthatók a cementek kémiai összetételei. A 3. táblázatban foglaltam össze a
felhasznált cementek klinkeralkotóinak Bogue-szerint számított ásványtani összetételét és
jellemzĘ adatait.
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2. táblázat A cement minták kémiai összetétele

ÖsszetevĘk, m%

CEM I 42,5 N

SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
MgO
K2O
Na2O
SO3
Cl
oldhatatlan maradék

19,81
5,64
3,57
0,29
62,60
1,34
0,61
0,09
2,79
0,02
0,22

CEM III/A 32,5 N
26,41
6,07
1,95
-

52,45
4,37
0,65
0,17
3,08
-

4,37

CEM I 32,5 RS
20,69
3,61
6,10
0,23
63,40
1,87
0,17
0,33
2,35
0,01
0,66

3. táblázat A cement minták klinkerösszetétele Bogue-szerint számítva, valamint jellemzĘ adatai

ÖsszetevĘk, m%
és jellemzĘk
C3S
C2S
C3A
C4AF
C2F
kötésszabályozó
ásványi anyag
szabad mész
izzítási veszteség
KST
SM
AM

CEM I 42,5 N

CEM III/A 32,5 N

53,06
16,54
8,78
10,85
4,74 CaSO4

31,86
9,92
5,27
6,51
3,00 CaSO4
40,00 salak
2,03
-

0,12
3,38
93,99
2,15
1,58

CEM I 32,5 RS
53,36
15,36
29,10
0,73
4,00 CaSO4
0,45
1,00
92,67
2,13
0,59

Magyarázat: salak – Ęrölt, granulált kohósalak, KST – mésztelítési tényezĘ, SM – szilikát modulus,
AM – aluminát modulus

A cementpép mintákban a hidratációhoz a szabványos folyósságú konzisztenciához szükséges
víz állt rendelkezésre (MSZ EN 196-3), ezek a következĘk voltak:
- 1. cementminta: v/c = 0,280,
- 2. cementminta: v/c = 0,305,
- 3. cementminta: v/c = 0,260.
A megszilárdult cementpép minták fázisösszetételét röntgendiffrakciós és derivatográfiás
fázisanalitikai módszerekkel vizsgáltam meg 1, 7, 28, 56, 90 és 180 napos korban. A
mechanikai tulajdonságok változását cementek esetén péphasábok hasító-húzószilárdsági és
pépkockák nyomószilárdsági vizsgálatával követtem.
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4. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI
Álló betĦkkel a tézisek szövegét adom meg, dĘlt betĦkkel szerepelnek hozzáfĦzött
magyarázataim, illetve a megállapítások szakirodalmi elĘzményei.

1. Téziscsoport – a szilárdítási mód hatása a hidratációra témakörbĘl
1.1 Tézis: A gipszmentes C3A pépmintákban a hidrogránát (C3AH6) képzĘdéshez vezetĘ
reakció általában kétlépcsĘs. Az elsĘ lépcsĘben a
2 C3A + 21 H ĺ C4AH13 + C2AH8
(1) reakció megy végbe.
(hexagonális hidrátok)
Ezt követi az irodalmak által alátámasztott
C4AH13 + C2AH8 ĺ 2 C3AH6 + 9 H
(2) reakció
(hidrogránát)
(Feldman–Ramachandran, 1966; Breval, 1976; Collepardi et al., 1978), illetve a
3 C2AH8 ĺ 2 C3AH6 + AH3 + 9 H
(3) reakció
(hidrogránát)
(Stein, 1965; Corstanje et al., 1973).
A kissé képlékeny konzisztenciájúra készített, gipszmentes C3A pépmintákban a gĘzölés
hidratációt gyorsító hatása nem vezet a hidrogránát képzĘdési reakció (2)-(3) teljessé
válásához. A magas hĘmérsékletĦ, 90ºC-os gĘzölés 1 napos korra a hidrogránát
képzĘdése mellett, az ebben a reakcióban felszabaduló víz, valamint a környezetbĘl
származó víz felhasználásával fĘként a hexagonális hidrátok további képzĘdését (1) segíti
elĘ a hidratálatlan C3A-ból. A kötésvíz mennyiségébĘl adódó korlátozott vízmennyiség
hatására az aluminátok hidratációja gátolt, mely észlelés az irodalomban leírttól eltérĘ. A
90ºC-on gĘzölt, 1 napos korú, gipszmentes C3A pépmintában a hexagonális hidrátok és a
hidrogránát szilárd oldatot képeznek.
Mivel a nagyobb hĘmérséklet kedvez a szabályos rendszerĦ hidrát, hidrogránát (C3AH6)
kialakulásának, 50qC hĘmérséklet felett C4AH13 és C2AH8 mellett már C3AH6 is keletkezik
elsĘdleges vegyületként (Feldman – Ramachandran, 1966; Collepardi et al, 1978).

1.2 Tézis: A gipsztartalmú aluminát (C3A, valamint C4AF) pépmintákban, nagyobb
gipsztartalom esetén (10/3, 10/4 és 10/5 klinker/gipsz tömegaránynál) a gĘzölés
hidratációt gyorsító hatása következtében sem jön létre a vizsgált 180 napos korig a stabil
fázisnak tekintett hidrogránát. A hidratációt az ettringit – monoszulfát (AFt – AFm)
fázisok egyensúlya jellemzi.

2. Téziscsoport – a C3A valamint C4AF klinkerásványok kloridkötése témakörbĘl
2.1 Tézis: A gipszmentes aluminát (C3A valamint C4AF) pépmintákban szulfát nélkül nem
képzĘdhet monoszulfát. Monoszulfát hiányában valamelyik másik hidrátfázis vagy
hidrátfázisok kötik meg a kloridionokat.
Kísérletileg igazoltam, hogy hidratált, gipszmentes C3A, illetve C4AF pépmintákban
sókezelést követĘen a Friedel-só a szulfáttartalmú AFm fázisból (a monoszulfátból) nem
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jöhet létre, hanem a stabil fázisnak tekintett hidrogránátból képzĘdik. A sókezelést
követĘen a hidratált gipszmentes C3A, illetve C4AF pépminták jelentĘs hasítóhúzószilárdság növekedését tapasztaltam, ami a hidrogránátból keletkezĘ Friedel-só
nagyobb térigényével magyarázható.
A Friedel-só sĦrĦsége kisebb, mint a hidrogránáté, így a porozitás csökkenéssel járó
átalakulás a hasító-húzószilárdság növekedését okozza.
ȡ (Friedel-só)=2,056 g/cm3 (Terzis et al., 1987),
ȡ (hidrogránát)=2,520 g/cm3 (Révay, 1977).
2.2 Tézis: Azokban a hidratált aluminát–gipsz pépmintákban, amelyek nem kerülnek
kloridionokkal kölcsönhatásba, a karbonátosodás kalcium-monokarbo-aluminát AFm
fázis képzĘdéséhez vezet. Sókezelést követĘen az aluminát–gipsz pépmintákban a
kalcium-monokarbo-aluminát fázis továbbiakban nem mutatható ki, helyette nátrium- és
kalcium-karbonát képzĘdik.
Felismertem, hogy a kalcium-monokarbo-aluminát is megköti a kloridionokat és ez a
kloridkötés a hidratált aluminát–gipsz pépmintákban nátrium- és kalcium-karbonát
képzĘdését vonja maga után. A folyamatok leírására a következĘ reakcióegyenletet
állítottam fel:
C3A·CaCO3·H11 + 2 NaCl
(monokarbonát)
2 Na+ + CO32Ca2+ + CO32-

=
=
=

C3A·CaCl2·H10 + 2Na+ + CO32- + H2O
(Friedel-só)
Na2CO3
CaCO3

Továbbá felismertem, hogy a kalcium-karbonát képzĘdési reakciója részleges ioncserével
lehetséges a sókezelésbĘl származó Na+-ionok és a hidratált kalcium-aluminát fázisok
Ca2+-ionjai között.
A C3S és C2S klinkerásványok hidratációjától eltérĘen a C3A valamint C4AF
klinkerásványok hidratációja során nem szabadul fel Ca(OH)2.
2.3 Tézis: Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálattal igazoltam, hogy hidratált cementpép
minták sókezelését követĘen, a szulfát-AFm fázis (monoszulfát) és a kloridionok
reakciója során felszabaduló szulfátionok a cementpépekben is másodlagos ettringit
képzĘdéshez vezetnek, és nem a hidratált cementpépben jelenlevĘ Ca(OH)2-dal reagálnak
gipsz képzĘdése közben (1. ábra).
A másodlagos ettringit képzĘdés a következĘ reakcióegyenletek szerint megy végbe
(Volkwein, 1987):
C3A·CaSO4·H12 + 2 NaCl
= C3A·CaCl2·H10 + SO42- + 2Na++ 2H2O
(monoszulfát)
(Friedel-só)
2C3A·CaSO4·H12 + 2 SO4 + 20 H2O ĺ C3A·3CaSO4·H32
(monoszulfát)
(ettringit).
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1. ábra Együtt nĘtt hexagonális Friedel-só lemezek és tĦalakú ettringit kristályok, CEM III/A 32,5
cementpép SEM felvétele, nagyítás: 5000x, sókezelt, 180 napos minta

Friedel-só, m%

2.4 Tézis: Kísérletileg igazoltam, hogy a C3A és C4AF klinkerásványok kloridion megkötĘ
képességét a gĘzölés javítja. A kloridion megkötĘ képesség növekedése a gĘzölés
hatására C3A klinkerásvány esetén nagyobb (2. ábra), mint a C4AF klinkerásvány esetén
(3. ábra).
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

20ºC
60ºC
90ºC

"10/0"

"10/1"

"10/2"

"10/3"

"10/4"

"10/5"

C3A/gipsz tömegaránya

Friedel-só, m%

2. ábra A Friedel-só mennyisége a C3A/gipsz tömegaránya és a szilárdítási hĘmérséklet függvényében,
az izzítási maradékra vonatkoztatva, m%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

20ºC
60ºC
90ºC

"10/0"

"10/1"

"10/2"

"10/3"

"10/4"

"10/5"

C4AF/gipsz tömegaránya

3. ábra A Friedel-só mennyisége a C4AF/gipsz tömegaránya és a szilárdítási hĘmérséklet
függvényében, az izzítási maradékra vonatkoztatva, m%
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2.5 Tézis: Kis gipsztartalom esetén (10/1 és 10/2 aluminátklinker/gipsz tömegarányú
pépmintákban), sókezelést követĘen Friedel-són kívül Kuzel-só (szulfáttartalmú kloridAFm vegyület) is keletkezik, mely a kémiailag kötött formában jelenlevĘ kloridtartalom
további növekedését eredményezi (4. és 5. ábra). A Kuzel-só keletkezése nem jár
másodlagos ettringit képzĘdéssel és nem okozza a hasító-húzószilárdság csökkenését.
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H
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4. ábra
90 napos C3A/gipsz keverékek
röntgendiffraktogramjai,
60ºC-on gĘzölt minták,
sókezelést követĘen.
C3A/gipsz tömegarány:
a) - e) 10/1-tĘl 10/5-ig

5. ábra
Hidratált C3A/gipsz keverék
röntgendiffraktogramjai.
C3A/gipsz tömegaránya: 10/2,
90ºC-on gĘzölt minták
a) sókezelés elĘtt, 28 napos
b) sókezelt, 90 napos
c) sókezelt, 180 napos
(Jelölések: F – Friedel-só, K – Kuzel-só, E – ettringit, H – hidrogránát, M – monoszulfát)

Nagyobb gipsztartalom esetén (10/3, 10/4 és 10/5 aluminátklinker/gipsz tömegarányú
pépmintákban), sókezelést követĘen Kuzel-só nem keletkezik, a kloridionok Friedel-só
formájában kötĘdnek meg, amely szulfátionok felszabadulásával másodlagos ettringit
képzĘdéshez vezet. A másodlagos ettringit képzĘdés duzzadással járó folyamat, amely a
hasító-húzószilárdság csökkenését eredményezi.

3. Téziscsoport – a cementek kloridkötése témakörbĘl
3.1 Tézis: Kísérletileg igazoltam, hogy a gĘzölt cementpépek (betonok) több kloridiont
kötnek meg Friedel-só formájában, mint a gĘzöletlenek. Továbbá a 90ºC-on gĘzölt
cementpép minták több kloridiont kötöttek meg, mint a 60ºC-on gĘzölt cementpép
minták.
3.2 Tézis: A cementek kloridion megkötĘ képessége eltérĘ. A vizsgált cementek kloridion
megkötĘ képessége (mind természetes szilárdulás, mind gĘzölés esetén) csökkenĘ
sorrendben a következĘ (6. ábra):
- CEM III/A 32,5 N
- CEM I 42,5 N
- CEM I 32,5 RS.
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c)

14
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Friedel-só a 10
CEM I 32,5 RS 8
cementben,
6
m%
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20°C
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56
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60°C
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6. ábra A Friedel-só mennyisége a minta kora és a szilárdítási hĘmérséklet függvényében az izzítási
maradékra vonatkozóan, m%
a) CEM III/A 32,5 N
b) CEM I 42,5 N
c) CEM I 32,5 RS
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Ezen cementek közül a legtöbb kloridiont a CEM III/A 32,5 40m% kohósalak tartalmú
cement köti meg, ami alapján feltételezhetĘ, hogy nemcsak a C3A-nak és C4AF-nek van
kloridion megkötĘ képessége, hanem az Ęrölt, granulált kohósalaknak is. A legkevesebb
kloridiont a CEM I 32,5 RS cement köti meg.

3.3 Tézis: Kísérletekkel igazoltam azt a feltételezést, hogy a kohósalak tartalmú cementben a
nagyobb mértékĦ kloridion megkötĘ képesség a kohósalak tartalomnak tulajdonítható.
Bebizonyítottam, hogy a gĘzöléssel szilárdított, Ęrölt, granulált kohósalak önmaga is
képes megkötni a kloridionokat, tehát akkor is, ha hidratációs folyamata nem a
cementszilárdulás során keletkezĘ, jellegzetes pH-jú és fázisú környezetben megy végbe.
A kohósalak ezen tulajdonságát az üveges fázis alumínium tartamú összetevĘinek
hidratációja okozza. Ezen túlmenĘen megállapítottam, hogy a szulfátok jelenléte (a
kísérletben ez 5 m% gipszkĘ volt) a kohósalak kloridion megkötĘ képességét rontja.

5. AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSI LEHETėSÉGEI
A téli jégmentesítĘ sózás akkor hat a betonra, amikor a cement alkotói már nagyrészt
hidrátokká alakultak át. Úgy ítélem meg, hogy a különbözĘ gipsztartalmú C3A és C4AF pépek
vizsgálatával mind gĘzölés, mind természetes szilárdulás esetén sikerült megismerni a
kloridkötéssel járó bonyolult kémiai folyamatokat.
Három, egymástól lényegesen különbözĘ ásványi összetételĦ cement
hidrátszerkezetének a vizsgálatával bemutattam a Friedel-sóban kötött kloridionok
keletkezésének és mértékének a meghatározását.
Mindezen eredmények különösen fontosak a közúti hídépítésben használható
cementek kiválasztásában.
A gĘzérlelt beton kedvezĘ kloridion megkötĘ képességével kapcsolatos tapasztalat
fontos, mert elĘregyártott beton- és vasbeton szerkezeteink jelentĘs részét gĘzöléssel
szilárdították.
Javaslom, hogy a közúti szegélyeket gĘzöléses elĘregyártási technológiával
kohósalak-portlandcement felhasználásával készítsék.

6. KITEKINTÉS ÉS JÖVėBENI KUTATÁSI FELADATOK
Fontosnak tartom további kísérletekkel megállapítani a különbözĘ mennyiségĦ ásványi
kiegészítĘ anyagot (kohósalak, pernye, szilikapor, metakaolin, trasz) tartalmazó cementek
kloridion megkötĘ képességét.
A kis víz-cement tényezĘvel készített, természetesen szilárdult klinkerásvány- és
cementpép minták vizsgálatainak eredményeit összehasonlító tanulmányként javaslom
felhasználni kis víz-cement tényezĘvel és folyósító- vagy kötéskésleltetĘ szer alkalmazásával
készített minták hidratációs folyamatainak tanulmányozására. További összehasonlító
vizsgálatok segítségével fontosnak tartom a fenti adalékszerek hatásának tanulmányozását a
kloridkötésre.
Az általam alkalmazott, atmoszférikus nyomáson végrehajtott gĘzöléses szilárdítás
kísérleti eredményei a cementpépekben fejlĘdĘ hidratációs hĘ pozitív hatásait kihasználó
betontechnológia hidratációs folyamatainak tanulmányozására is módot ad.
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7. JELÖLÉSEK
Szilikátkémiai jelölések:
H
= H2O
A
= Al2O3
C
= CaO
F
= Fe2O3
S
= SiO2

víz
alumínium-oxid
kalcium-oxid
vas(III)-oxid
szilícium-dioxid

Szilikátkémiai képletek és a nekik megfelelĘ sztöchiometriai képlet:
C3A
(3CaO·Al2O3)
trikalcium-aluminát
C4AF
(4CaO·Al2O3·Fe2O3)
tetrakalcium-aluminát-ferrit (brownmillerit)
C3S
(3CaO·SiO2)
trikalcium-szilikát (alit)
C2S
(2CaO·SiO2)
dikalcium-szilikát (belit, ȕ-larnit)
CH
(Ca(OH)2)
kalcium-hidroxid (mészhidrát, portlandit)
AH3
(2 Al(OH)3)
alumínium-hidroxid
C3AH6
(3CaO·Al2O3·6 H2O)
hidrogránát
C4AH13
hexagonális hidrát
C2AH8
hexagonális hidrát
További fontos képletek (ezeknél a fázisoknál az irodalomban a vegyes írásmód –
szilikátkémiai és sztöchiometriai képletek egyidejĦ alkalmazása – a gyakoribb):
C3A·3CaSO4·H32
ettringit
C3A·CaSO4·H12
monoszulfát
C3A/F·CaCl2·H10
Friedel-só, ill. vasanalógja
C3A/F·0,5CaSO4·0,5CaCl2·H12
Kuzel-só, ill. vasanalógja
C3A·CaCO3·H11
kalcium-monokarbo-aluminát (monokarbonát)
CaSO4
kalcium-szulfát (anhidrit)
CaSO4·2H2O
kalcium-szulfát-dihidrát (gipsz)
CaCO3
kalcium-karbonát (kalcit, vaterit)
Na2CO3
nátrium-karbonát
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