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Mottó: 25 éve a szakma szolgálatában

Tisztelt Olvasó!
Nagy örömömre szolgál, hogy megismertethetem Önt jelen kiadványunkkal, s ez
által lehetőségem nyílik bemutatni átalakult Szövetségünket, s annak tagjait.
Szeretném Önt arról is tájékoztatni, hogy átalakult Szövetségünk ma már nemcsak
a hazai cementipart, hanem a betonipart, a mészipart és a kapcsolódó iparágakat
is képviseli. Ez az iparág-kör az egyik legfontosabb az építőiparban: talán nem mindenki előtt ismert, hogy a beton – a víz után – ma a Föld második legnagyobb tömegben használt anyaga. Ennek tükrében úgy gondolom, fontos lehet Önnek, hogy
megismerje főbb törekvéseinket, célkitűzéseinket.
A nemzetgazdaság fejlesztése az építésen múlik, építés pedig nincs cement, beton
és mész nélkül. A magyarországi cement-, beton- és mészgyártás figyelemreméltó
fejlődésen ment át az elmúlt évtizedekben: technológiában, termékminőségben és
hatékonyságban. A munkavédelem, valamint a környezetvédelem terén is felzárkóztak a fejlett országok gyártási színvonalához és felelősen működő iparágakká
váltak. A cementgyárak, a beton- és mészüzemek, valamint beszállítóik meghatározó szereplői az adott régiónak, jelentős munkaadói az ott élőknek.
A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (korábban Magyar Cementipari
Szövetség) megalakulása óta arra törekszik, hogy megfeleljen a jelen követelményeinek és a jövő kihívásainak, melynek elősegítése érdekében tevékeny szerepet
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vállal a kutatás-fejlesztés területén. Kiemelt céljai közé tartozik a fenntartható fejlődés biztosítása, a környezetvédelmi szempontok és elvárások figyelembevétele: a CO2 emisszió csökkentése, alternatív anyagok felhasználása, valamint a nemzetközi termék- és vizsgálati szabványok hazai alkalmazása is.

Remélem, hogy e rövid tájékoztatónkból Ön is megismerheti a Magyar Cement-,
Beton- és Mészipari Szövetség és tagjai tevékenységét, ezzel is elősegítve kapcsolataink és együttműködésünk erősítését és bővítését.
2015. november

Szövetségünk, az EU integrációs törekvések keretében, Közép-Európában az elsők
között csatlakozott az CEMBUREAU-hoz (Európai Cementgyártók Szövetsége) és
vesz részt több bizottságának munkájában. A CEMBUREAU-n keresztül Szövetségünk aktív részese tud lenni annak az európai összefogásnak is, amelyhez a BIBM
(Európai Előregyártók Szövetsége) és az ERMCO (Európai Transzportbeton Szövetség)
is csatlakozott. Az összefogás közös platformja a www.theconcreteinitiative.eu
internetes portál. A CEMBUREAU-n keresztül közvetlenebb párbeszéd és tapasztalatcsere tud kialakulni az európai és a hazai szövetségek között. A CEMBUREAU közvetíteni tudja tagjaink véleményét az Európai Bizottság, Parlament és Tanács felé is,
illetve segítségükkel tagjaink értesülni tudnak a várható szabályozásokról.

Tisztelettel:
Szarkándi János
elnök

Magyarországon is hasonló összefogás körvonalazódott, mert Szövetségünk szoros együttműködésben működtet egy munkacsoportot a MABESZ-szel (Magyar
Betonelemgyártó Szövetség), amely a beton népszerűsítését tűzte zászlajára.
A munkacsoport közösen működteti a www.beton.hu honlapot és a kapcsolódó
on-line eszközöket, amelyek ennek internetes fórumai, közösen töltik meg a Beton
c. szakmai lapot is népszerűsítő tartalommal, amely a szakma tájékoztatása mellett
a beton népszerűsítését is szolgálja. Közös rendezvényeket tartanak és más téren is
szorosan együttműködnek (egyéb kiadványok, közös fellépések stb.). Szövetségünk
tagja a MGYOSZ-nak (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége), amely lehetővé teszi számunkra, hogy a hazai törvényhozásba is be tudjunk kapcsolódni,
véleményünkkel, észrevételeinkkel segítve munkájukat.
A Szövetség tagjai, korszerű eszközökkel és környezetkímélő technológiával előállított, jó minőségű termékeikkel, illetve szolgáltatásaikkal, versenyképesek tudnak
maradni mind a hazai, mind az európai piacon és igyekeznek megteremteni a
fogyasztói igények és társadalmi elvárások mind szélesebb körű kielégítésének
feltételeit.
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A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (röviden: MCSZ) 1990. február 6-án
jött létre 14 alapító tag részvételével, Magyar Cementipari Szövetség néven:
Az eredeti tagsági kör az eltelt 25 év folyamán – szervezeti átalakulások, valamint
egyes társaságok megszűnése, egyesülése, illetve kiválása következtében – folyamatosan változott. 2012-ben a vezetőség a Szövetség gazdálkodását, működését
új alapokra helyezte, melyre építve 2013-ban a szélesebb szakmai szempontok
előtérbe helyezésével kibővítette szakmai és érdekérvényesítési tevékenységét,
amellyel segíteni kívánta az iparág fennmaradását, fejlődését. Ekkor változott
meg a Szövetség neve is.
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Történet

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (röviden: MCSZ) 1990. február 6-án
jött létre 14 alapító tag részvételével, Magyar Cementipari Szövetség néven:

Az eredeti tagsági kör az eltelt 25 év folyamán – szervezeti átalakulások, valamint
egyes társaságok megszűnése, egyesülése, illetve kiválása következtében – folyamatosan változott. 2012-ben a vezetőség a Szövetség gazdálkodását, működését
új alapokra helyezte, melyre építve 2013-ban a szélesebb szakmai szempontok
előtérbe helyezésével kibővítette szakmai és érdekérvényesítési tevékenységét,
amellyel segíteni kívánta az iparág fennmaradását, fejlődését. Ekkor változott
meg a Szövetség neve is.
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Képviselete ma már kiterjed a hazai építőanyag gyártók szélesebb körére. A hatékony munkavégzés támogatásaként új szervezeti struktúrát alakított ki, új önálló
tagozatokat hozott létre. Mindezt annak érdekében tette, hogy segítse és támogassa tagjait, valamint megteremtse az egységes iparági képviseletet.
A Szövetség arculatában és nevében is megújult és ezzel vizuálisan is kifejezésre juttatta az új irányokhoz való alkalmazkodást. A Szövetség új védjeggyel, a
CeMBeton logóval jelzi azt a kört, amelyet képvisel. Új szlogenje – az építés alapja
– hangsúlyozza annak a termékkörnek a fontosságát, amelyet tagjai állítanak elő.

Kiadványunkkal – a Szövetség működésének ismertetése mellett –, elsősorban
célkitűzéseink és tevékenységeink bemutatására törekszünk, a Kedves Olvasót
szeretnénk tájékoztatni.
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Küldetés

Érdekvédelem szakmai
és partnerségi alapokon
A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség legfőbb törekvése az általa képviselt magyarországi iparágak helyzetének javítása, a betonból készült építmények iránti bizalom növelése. Tevékenysége során segíti a közös szakmai érdekek
érvényesülését elsősorban a népszerűsítés, a szabványosítás, a környezetvédelem és a szakmai oktatás területeken. A Szövetség széles körű, partnerségen alapuló szakmai együttműködéseket alakít ki többek között a jogalkotókkal, hatósági
és civil szervezetekkel, nemzetközi intézményekkel. A Szövetség szakmai fórumot
biztosít a jogszabálytervezetek véleményezésében elsősorban a környezetvédelem, az aktív minőségpolitika és a gyártói versenyképesség témaköreiben.
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Az építés alapja:
a Szövetség által képviselt iparágak
A beton- és habarcstechnológia napjainkra beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Mára a beton az építés legfontosabb anyagává vált, nélküle nincs építés. A cementgyártás stratégiai jellegű iparág, amely mellé mára felsorakoztak
a beton- és habarcskészítés további szereplői. A nemzetgazdaság fejlesztése az
építésen múlik, építés pedig nincs beton és habarcs nélkül.
A Szövetség által képviselt hazai iparágak felzárkóztak a fejlett országok színvonalához. Az ágazat innováció-orientált, környezetvédelmi és társadalmi szempontból felelősen működő gazdasági tevékenységet folytat. A cement-, beton- és
mészipar, valamint beszállítóik meghatározó szereplői az adott régiónak, és munkát biztosítanak az ott élőknek. Teszik mindezt a fenntartható fejlődés jegyében.
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A Szövetség céljai,
főbb tevékenységei
A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség iparági érdekképviseletének és
szakmai szerepvállalásának keretében különböző tevékenységi köröket lát el.
A Szövetség elsődleges feladata a betonépítészet támogatása, a beton különböző iparági területeken történő felhasználásának szélesebb körben való terjesztése és hasznos tulajdonságainak, előnyeinek népszerűsítése, objektív
bemutatása.
A Szövetség a beton népszerűsítésére különböző eszközöket alkalmaz, úgymint
az iparággal kapcsolatos rendezvényeken szakértőként való megjelenés, vagy
a különböző tematikájú elektronikus és nyomtatott kiadványok készítése és terjesztése. Ezek a kiadványok az iparággal kapcsolatos folyamatos fejlődést, tájékozottságot, a szakértőkkel való szakmai kapcsolattartást is elősegítik.
A 2013. évi korszakváltásnak köszönhetően előtérbe került a felsőfokú szakképzés szakmai támogatása is, amelynek keretében Szövetségünk elméleti és
gyakorlati ismeretek átadásával segíti naprakész tudáshoz a következő generáció
szakembereit.
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Gazdaság- és fejlesztéspolitikai
teendők
E feladatkörén belül a Szövetség nyomon követi az általános gazdasági és piaci
viszonyok alakulását, elemzi azoknak az iparági környezetre és a gyártási folyamatokra, valamint az előállított termékekre és azok forgalmazására gyakorolt
hatását.
Ide tartozik még az aktuális és távlati prognózisok, elemzések készítése vagy megrendelése, információgyűjtés és szolgáltatás. Főbb teendőink e téren a következők:
•

Jó kapcsolatok kiépítése és fenntartása állami szervek vezetőivel és munkatársaival, civil szervezetekkel; találkozások, véleménycserék szervezése.

•

Együttműködés a hatóságokkal (pl. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Nemzeti
Adó- és Vámhivatal, stb.) az iparági termékek jogszerű forgalmazásának betartása
céljából.

•

A környező országok iparágainak, műszaki-gazdasági fejlődésének figyelemmel
kísérése, valamint a hazai cement-, mész- és betonfelhasználás alakulásának
vizsgálata, szerkezetének elemzése.

•

Érdemi és aktív részvétel a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
(MGYOSZ) munkájában, együttműködés a Magyar Betonelemgyártó Szövetséggel
(MABESZ).
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Környezetkímélő műszaki
fejlődés elősegítése

(1965) 0,01%-ra csökkentették. A leválasztott szilárd anyag, csaknem teljes mértékben, újrafelhasználásra kerül a gyártási folyamat különböző szakaszaiban.
•

Az EU tagság és a termékminőséggel kapcsolatos növekvő elvárások igénylik
az európai gyakorlathoz, módszerekhez és előírásokhoz való alkalmazkodást,
elsősorban a következő területeken:
•

Szervezés és koordináció az aktív minőségpolitika terén (minőségvizsgálat,
-biztosítás, -tanúsítás), az egységes hazai vizsgálati gyakorlat, a nemzetközileg
alkalmazott módszerek hazai reprodukálhatóságának biztosítása érdekében.

•

Szabványosítási tevékenységek az iparághoz kapcsolódó EU és hazai szabványosítási tevékenység a cement-, beton-, mész- és egyéb kapcsolódó területeken.

•

Koordináció a környezetvédelem terén a kibocsátási határértékek, IPPC minősítés, CO2-kereskedelem, stb. témakörökben, továbbá az alternatív nyersanyagok és tüzelőanyagok hasznosításának előmozdítása érdekében.

•

Szakmai támogatás a cement, mész és beton termékek szakszerű és biztonságos felhasználásához. E tevékenység keretében az új termékfajták megjelenése, nagy figyelmet érdemel. A termékek szakszerű alkalmazása társadalmi
érdek is, ezért a Szövetség segíti a korszerű ismeretek minél szélesebb körben
való terjesztését.

•

A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a természeti erőforrások felhasználását korlátozni, a keletkező hulladék mennyiségét csökkenteni, hasznosítását elősegíteni, s az ökológiai rendszer egyre növekvő terhelését mérsékelni
kell. A cementipar ezt felismerve a környezet terhelésének csökkentése érdekében műszaki színvonalát jól bevált környezetvédelmi technológiákra építve,
folyamatosan növeli.

•

A levegőtisztaság-védelem és a kibocsátások minimalizálása érdekében
korszerű szűrőberendezések alkalmazásával, jelentős beruházással, a hazai
cementgyárak, főként a megőrölt nyersanyagokból származó, a cementtermeléshez viszonyított porkibocsátásukat az elmúlt évtizedekben mintegy 5%-ról

A hazai cementipar is hozzájárul a hulladékgazdálkodási célok eléréséhez,
mert az országos hulladékgazdálkodási rendszer részeként, az Országos
Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzéseinek megfelelően alternatív nyers- és tüzelőanyagként, illetve cementkiegészítő adalékanyagként, szükség esetén megfelelő előkészítés után, számos hulladékfajta, környezetkímélő hasznosítására
alkalmas. Ezzel csökken a nem megújuló természeti erőforrások igénybevétele, a
fosszilis tüzelőanyag felhasználás, illetve új hulladékégető, illetve tároló kapacitás
kiépítése takarítható meg. A mind anyagában, mind energiatartalmában történő hasznosítás teljes körű, maradék nem keletkezik, mivel a szerves alkotórészek
hasznosulnak, és a szervetlen összetevők beépülnek a cement mátrixba.
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A beton termékek általános
elfogadottságának javítása
E feladat az iparág köz-kapcsolati törekvéseinek támogatását jelenti, így különösen a beton társadalmi elfogadtatásának, szakmai-tudományos presztízsének,
valamint gazdaságpolitikai és környezetvédelmi megítélésének javítását célozza.
Szövetségünk ezen a területen szoros együttműködésben dolgozik a MABESZ-szal
(Magyar Betonelemgyártó Szövetség), és közösen működtetjük azt a munkacsoportot, amely a beton népszerűsítésén dolgozik. Főbb feladataink e téren:
•

Megjelenés, részvétel az iparág képviseletében országos vagy regionális rendezvényeken.

•

Sajtófigyelés az elektronikus és írott médiában, indokolt esetben reagálás a megjelent cikkekre.

•

Sajtókapcsolatok építése, népszerűsítő intézkedések végzése.

•

Kiadványok megjelentetése, célzott internetes portálok működtetése, elektronikus hírlevél készítése.

•

A tevékenység végzését egy közös logó fémjelzi:
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Munkaadói érdekképviselet,
oktatás
E funkciójában a Szövetség a munkáltatói képviselettel, a munkavédelem támogatásával és a dolgozók oktatását és továbbképzését szolgáló oktatáspolitika kialakításával segíti tagjait. Ennek érdekében oktatási intézményekkel, egyetemekkel köt megállapodásokat, hogy a korszerű ismeretek hozzáférhetővé váljanak.
A munkaadói képviselet az érdekegyeztetés különböző formáiban való részvételt
jelenti a munka világának kérdéseiben. Erre szolgál a Szövetség tagsági viszonya
a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségében (MGYOSZ) és részvétel az
Ágazati Párbeszéd Bizottságban. A cementiparban hagyománya van az Ágazati
Kollektív Szerződésnek. A Szövetség a munkavállalói képviseletek partnere az
iparági középszintű kollektív szerződés előkészítésében és megkötésében.
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A Szövetség szervezeti
felépítése
A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség szervezete az 1990-es megalakulás óta sokat változott, mind felépítésében, mind tagjainak tekintetében.
A 2013. májusában megalkotott, majd 2014. decemberében az új PTK-hoz igazított
legfrissebb alapszabály kimondja, hogy a Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés,
amely a tagok delegált képviselőiből áll, és a szervezet működéséhez szükséges
stratégiai, tagfelvételi és változásokról való döntésekben bír kompetenciával.
A Szövetség képviselője az Elnök, akit a Közgyűlés által választott hattagú elnökség tagjai maguk közül választanak három éves intervallumra.
A szervezet fontos irányító és döntéshozói szerve az Elnökség. Feladata az Elnök
és a Közgyűlés támogatása, ajánlások megfogalmazása és a döntéshozatalban
való részvétel.
A Szövetség műszaki, fejlesztési ügyeiben a Műszaki Tanácsadó Bizottság az
Elnök és a Közgyűlés konzultatív partnere. Műszaki, gyártási ügyekben ajánlásokat fogalmazhat meg az Elnök felé.
A Szövetség a Műszaki Tanácsadó Bizottság mellett jelenleg négy Állandó Bizottságot működtet.
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TAGOK

(Közgyűlés)

A Gazdasági és Szabályozási Bizottság végzi a szabályozással, szabványokkal és
műszaki előírásokkal kapcsolatos tevékenységet. Itt készülnek az aktuális és távlati prognózisok, elemzések is.

Magyar Cement-,
Beton- és Mészipari Szövetség

A Környezetvédelmi Bizottság végzi – elsősorban a cementgyárak, mészüzemek
részére – a szervezési és koordinációs munkát az aktív minőségpolitika terén. Az ő
feladatuk a kibocsátási értékek, az alternatív nyers- és tüzelőanyagok témaköre is.

Elnökség

Cemkut Kft.

A PR Bizottság végzi a Szövetség arculatának, honlapjának, kiadványainak és
egyéb megjelenéseinek elkészítését, valamint az ő feladatuk a beton népszerűsítése is.

TAGOZATOK

BIZOTTSÁGOK

Az Oktatási Bizottság az iparági szakemberek felsőoktatásba történő bekapcsolódásának, részvételének, az oktatási tematikák összehangolásának hatékony
koordinálását végzi.

Cement
tagozat

Műszaki
Tanácsadó
Bizottság

A Tagozatok önálló alapszabály szerint működnek és önálló munkaterv szerint
végzik munkájukat. Jelenleg négy Tagozata van a Szövetségnek, a Cement-, a
Beton-, a Mész- és az Adalékszer Tagozat. Feladatuk az érdekképviselet ellátása,
feladatok és célok kidolgozása, megvalósítása.

Beton
tagozat

Gazdasági
és Szabályozási
Bizottság

Mész
tagozat

Környezetvédelmi
Bizottság

Adalékszer
tagozat

PR
Bizottság

A Szövetség működésével kapcsolatos adminisztratív és szolgáltatási teendőket
a Szövetség a kizárólagos tulajdonában álló CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő Kft. szervezetén belül létrehozott Szövetségi Iroda végzi. A Szövetség tevékenységeiben a CEMKUT Kft. infrastruktúrájára, laboratóriumaira és szakembereire
támaszkodik.

Oktatási
Bizottság
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A Szövetség szakmai tagozatai
és tagjai tagozatonként
A szövetségi tagság önkéntes. A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
tagjai a cement-, a mész-, a kő- és kavics-, a beton- és az adalékszer gyártás, illetve
a kutatás-fejlesztés és az ezekhez kapcsolódó területeken, szolgáltatásokban
tevékenykednek.
Ennek megfelelően Szövetségünk szakmai tagozatokat hozott létre. Belépéskor
tagjaink meg kell jelöljék, mely tagozathoz kívánnak csatlakozni. A szakmai tagozatok feladata, hogy az általuk képviselt termékcsoporttal kapcsolatban a legelőnyösebb stratégia és érdekképviselet valósuljon meg.
A Szövetségnek jelenleg négy tagozata van, amely a Szövetségbe belépő további
iparági gyártók tevékenységi körének függvényében bővülhet:
•
•
•
•

Cement
Beton
Mész
Adalékszer
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Cement tagozat
A Szövetség Cement tagozatának célja a cementgyártók érdekeinek képviselete,
illetve az iparág stratégiájának és a stratégia megvalósításával kapcsolatos álláspontok kommunikálása.
A Cement tagozat feladatai közé tartozik az iparág gazdasági-műszaki fejlődésének támogatása, az aktuális témák kiválasztása és művelése, valamint az iparág
arculatának és legfontosabb törekvéseinek közvetítése a közvélemény felé.
A Cement tagozat rendszeres kapcsolatot ápol a hazai és külföldi, szintén cementgyártással foglalkozó szakmai szervezetekkel is.
A Cement tagozat tagjainak naprakész felsorolása a Szövetség honlapján található:
http://www.cembeton.hu/tagozatok/cement
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Beton tagozat
A Szövetség Beton tagozatának célja a betongyártók érdekeinek képviselete, illetve az iparág stratégiájának és a stratégia megvalósításával kapcsolatos álláspontok kommunikálása.
A Beton tagozat feladatai közé tartozik az iparág gazdasági-műszaki fejlődésének
támogatása, az aktuális témák kiválasztása és művelése, valamint az iparág arculatának és legfontosabb törekvéseinek közvetítése a közvélemény felé.
A tagozat rendszeres kapcsolatot ápol a hazai és külföldi, szintén betongyártással
foglalkozó szakmai szervezetekkel is.
A Beton tagozat tagjainak naprakész felsorolása a Szövetség honlapján található:
http://www.cembeton.hu/tagozatok/beton
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Mész tagozat
A Szövetség Mész tagozatának célja a mészgyártók érdekeinek képviselete, illetve
az iparág stratégiájának és a stratégia megvalósításával kapcsolatos álláspontok
kommunikálása.
A Mész tagozat feladatai közé tartozik az iparág gazdasági-műszaki fejlődésének
támogatása, az aktuális témák kiválasztása és művelése, valamint az iparág arculatának és legfontosabb törekvéseinek közvetítése a közvélemény felé.
A tagozat rendszeres kapcsolatot ápol a hazai és külföldi, szintén mészgyártással
foglalkozó szakmai szervezetekkel is.
A Mész tagozat tagjainak naprakész felsorolása a Szövetség honlapján található:
http://www.cembeton.hu/tagozatok/mész
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Adalékszer tagozat
A Szövetség Adalékszer tagozatának célja az adalékszer gyártók érdekeinek képviselete, illetve az iparág stratégiájának és a stratégia megvalósításával kapcsolatos álláspontok kommunikálása.
Az Adalékszer tagozat feladatai közé tartozik az iparág gazdasági-műszaki fejlődésének támogatása, az aktuális témák kiválasztása és művelése, valamint az iparág
arculatának és legfontosabb törekvéseinek közvetítése a közvélemény felé.
A tagozat rendszeres kapcsolatot ápol a hazai és külföldi, szintén adalékszer
gyártással foglalkozó szakmai szervezetekkel is.
Az Adalékszer tagozat tagjainak naprakész felsorolása a Szövetség honlapján
található:
http://www.cembeton.hu/tagozatok/adalékszer
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Alapanyagok

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség tagjai tevékenységi körüknek
megfelelően alkottak szakmai tagozatokat.
Az általuk gyártott építőipari alapanyagok elengedhetetlenek a korszerű beton
épületek, építmények megvalósításánál. Ezek az anyagok egymást kiegészítve és
egymásra épülve hozzák létre azt az építészeti értéket, kiváló minőséget, amelyet
a Szövetség is képvisel.
A Szövetségnek jelenleg négy különálló tagozata van, amelyek kimondottan egyegy alapanyag gyártásával és értékesítésével foglalkoznak: cement, beton, mész
és adalékszer. A továbbiakban ezt a négy alapanyagot közelebbről is bemutatjuk.
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Cement
A cement az építőiparban nélkülözhetetlen hidraulikus szervetlen kötőanyag.
Szürke színű, por formájú anyag, amely vízzel összekeverve a vegyi folyamatok
révén megszilárdul és ezt a tulajdonságát a víz alatt is megtartja.

A cement előállításának rövid története
Időszámításunk előtt a III. században a rómaiak már használtak egy „opus
caementitiumnak” nevezett kötőanyagot az építkezéseiken, amelyet különböző
szemnagyságú kőtörmelékből, puzzolán- és téglalisztből, homokból, valamint
égetett mészből állítottak elő.
A cement újrafelfedezése azonban csak a 18. század végén indult meg. 1791-ben
John Smeaton hidraulikus mész előállításával kapcsolatos kutatásaival megalapozza a későbbi cementgyártást, 1796-ban pedig James Parker szabadalmaztatta a hidraulikusan száradó „románcementet”. Közel harminc évvel később,
1824-ben Joseph Aspdin leeds-i (Anglia) kőművesmester szabadalmaztatta cementgyártási eljárását, melynek során „égetett és oltott mészkövet egy bizonyos
mennyiségű agyaggal” és vízzel péppé kevert, majd kiégetett, „amíg az összes
szénsav el nem távozott”. Az előállított cementet a Portland-félsziget szikláihoz
hasonló színe miatt „portlandcementnek” nevezte el. Aspdin fia, William Aspdin
tökéletesíti a románcement gyártását, egyes források őt tekintik a portlandcement feltatálójának.
A mai értelemben vett portlandcementet azonban csak 1844-ben, J.C.Johnson
állítja elő, a mészkő-agyag keveréket zsugorodásig égeti.
Magyarországon 1868-ban, Konkoly Thege Balázs alapította meg az első cementgyárat Lábatlanban, melyben fatüzelésű 16 kamrás körkemencében lényegében
románcementet égettek.
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A cementgyártás folyamata
A mai modern cementgyártás során a rendelkezésre álló innovatív technológiákat
használják a mészkő kitermelés, nyersanyagőrlés, klinkerégetés és cementőrlés
során.

mészkő és anyagkitermelés

törés, tárolás, homogenizálás

szárítás, őrlés

tárolás,
homogenizálás

korrekciós
homok vasérc mészkő

nyerskeverék

A cementek – természetüknél fogva – nedvességre érzékenyek. A nedvesség teljes
kizárása gyakorlatilag lehetetlen. Ezért a száraz terekben való tárolás esetén is
három hónap után szilárdsági visszaeséssel lehet számolni.

kitermelés

Az agyagot és mészkövet robbantással jövesztik, kitermelése homlokrakodókkal, exkavátorokkal történik.

égetés
szénpor

mészkő és agyag aprítás

klinker tárolás

klinker, kohósalak, pernye, trasz, mészkő, gipszkő

alternatív
tüzelőanyag

A lerobbantott követ, illetve a kitermelt agyagot törik, aprítják, majd homogenizálják és kialakítják
a nyersanyag kémiai összetételét.

cementőrlés

nyersanyagőrlés

Az előkészített nyersanyagkeveréket golyós, görgős malomban lisztfinomságúra őrlik.

klinkerégetés

A forgókemencébõl távozó forró füstgázok már a hőcserélőben fokozatosan felmelegítik az ellenáramban
haladó kemencelisztet és megkezdődnek a kémiai folyamatok: a kemencelisztet olyan hőmérsékleten (kb.1450 °C)
égetik, az „zsugorodik”, olvadék képződik. A folyamat végére lejátszódnak a kémiai reakciók, melyek során
kialakulnak azok a vegyületek (ún. klinkerásványok), amelyek a cement tulajdonságait hordozzák.

cementőrlés

A kemencébõl kijövő félkész terméket, a klinkert, gyors hűtés után tárolóba/silóba helyezik. A pihentetett klinkert
4-5% kötésszabályozóval (gipszkõ, REA-gipsz), egyéb adalékkal (granulált kohósalak, pernye, trasz, tiszta
mészkő) együtt őrölve készül el a cement.

cement tárolás

csomagolás, kiszállítás
zsákos cement
ömlesztett cement
közút
vasút
hajó

tárolás, csomagolás, kiszállítás

A silókban levő, különböző minőségű (52,5; 42,5; 32,5) és összetételű cementek néhány napos pihentetés után
kiszállításra kerülnek. Ez történhet automata csomagológépekkel töltött 25 kg-os papírzsákokban vagy
ömlesztett formában is. A folyamat közben fontos a cement minőségének állandó ellenõrzése, amit korszerű
berendezésekkel végeznek.
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A cement tulajdonsága, összetétele
A cement a jelenlegi nevezéktan szerint fő- és mellékalkotórészekből áll. A főalkotórészek a klinker mellett a hidraulitok (kiegészítőanyagok), mellékalkotók a
legfeljebb 5%-ban adagolt főalkotó-hidraulitok, vagy más szervetlen anyagok.
A cementgyártásban használt főbb kiegészítő anyagok:
•
•
•
•

granulált kohósalak
pernye
puccolánok, traszok
mészkő
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CEM II/B-M (V-L) 32,5 N
CEM II B-M (V-L) 32,5 N
1

2 34

5

6

7 8

1. Cement jele: CEM
2. Cementfajták jele I-V:
• I. portlandcement
• II. összetett portlandcement
• III. kohósalak-cement
• IV. puccoláncement
• V. kompozitcement
3. Fő alkotórészek mennyiségére utaló jelzés:
• A,B,C
• CEM II „ A” 6-20%;
• CEM II „B” 21-35%;
• CEM III „ A” 36-65%
• CEM III „B” 66-80%
• CEM III „C” 81-95%
• CEM IV „ A” 11-35%;
• CEM IV „B” 36-55%;
• CEM V „ A” 36-60%
• CEM V „B” 62-80%

5. A klinker (K) mellett a fő alkotórészek minőségére utaló jelzések kompozit-portland-, kohósalak-, puccolán- és kompozitcementek esetén:
V, S, P, L/LL
6. A 28 napos nyomószilárdság alsó jellemző értékére vonatkozó jelzés (MPa)
7. Szilárdulásra vonatkozó jelzések:
• N – normál kezdőszilárdságú cement
• L – kis kezdőszilárdságú cement
• R – nagy kezdőszilárdságú cement
• 32,5, 42,5, 52,5 – szilárdsági osztály szerinti besorolása (28 napos korban)
8. Szulfátállóságra vonatkozó jelzések:
• Szulfátállóság
MSR – mérsékelten szulfátálló
SR - szulfátálló
• Kis hőfejlesztés
LH – kis hőfejlesztésű

4. Klinker (K) melletti egyéb fő alkotórészekre utaló jelzés:
• V – savas jellegű pernye
• S – granulált kohósalak
• P – természetes puccolán (trasz)
• L/LL – mészkő
• M – kompozitcement (a klinker mellett 2 vagy több fő alkotórész)
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Cementtípusok
Portlandcement
Hidraulikus kötőanyag, amelyet meghatározott összetételű nyersanyagkeverék
zsugorodási hőmérsékleten történő égetésével, majd finomra őrlésével állítanak
elő, és amely vízzel összekeverve hidratációs folyamatok révén megszilárdul és
szilárdságát növelve kőszerű, vízben nem oldódó, stabil képződményt ad. A portlandcementek portlandklinkeren és kötésszabályozó anyagon kívül legfeljebb 5%
mennyiségben tartalmazhatnak mellékalkotórészt.

Összetett portlandcementek
A 65-95% klinkert és 5-35% hidraulitot tartalmazó cementek tartoznak az összetett portlandcementek csoportjába. Elnevezésük a hozzáadott hidraulit-komponens nevének a kapcsolásával alakul ki. Pl: pernye-portlandcement, kohósalak-portlandcement stb.

Kohósalakcement
Az 5-65% klinkert és 36-95% granulált kohósalakot tartalmazó cementeket nevezzük kohósalakcementeknek.

Puccoláncement
A 45-89% klinkert és 36-55% puccolános tulajdonságú anyago(ka)t tartalmazó
cementeket nevezzük puccoláncementeknek.

Kompozitcement
A 20-64% klinkert, 18-49% kohósalakot és 18-49% puccolános tulajdonságú
anyago(ka)t tartalmazó cementeket nevezzük kompozitcementeknek.
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Mész

Élelmiszeripar

A mész a rekultiváció, a kármentesítés, a füstgáztisztítás, a vízkezelés, a salakképzés, az ércdúsítás, a pH semlegesítés, a talajjavítás, a fertőtlenítés, a talajstabilizálás és a kausztifikálás felhasználási területein van jelen.

Környezetvédelem

Cukorgyártásnál a szennyezett cukoroldat tisztításához, valamint a kicsapott
iszap szűréséhez alkalmazzák.

Minden iparágban alkalmazzák a meszet különböző, környezetvédelemmel ös�szefüggő feladatok ellátására.

A mész felhasználási területei

Káros anyag kibocsátás koncentrációjának csökkentése (füstgáztisztítás).
Vízkezelésnél vízlágyítás, víztisztítás, pH beállítás.

Építő és építőanyag ipar - „Egy több ezer éves technológia”
A mész kötőerejét már az ókori idők óta használja az ember épített környezetének
kialakításában. Mindenki által ismert példa a piramisok építése, ahol a 2-3 tonnás
kövek közti milliméteres vastagságú habarcsot kizárólag mész és finom szemcséjű homok keverékéből készítették, s mind a mai napig állják az idő próbáját. Ilyen
magasságú épületeket a történelmi idők során legközelebb a középkorban emeltek. A középkori katedrálisok építése során is mészhabarcsot használtak, ami itt is
kiállta mind a nagy terhek, mind pedig az idő próbáját.
Napjainkban főként falazáshoz, vakoláshoz használatos. Alapanyag mészhomoktégla és egyéb mésztartalmú ( Ytong ) falazóelemek gyártása során. Út és egyéb
ipari létesítmények építésekor az altalaj stabilizációjához, aszfalt minőségének
javításához alkalmazható.

Kármentesítés során különböző rekultivációs munkákhoz, szennyezett területek
semlegesítéséhez, fertőtlenítéséhez.

Mezőgazdaság
Savas talajok pH-jának beállításához, a talajszerkezet javításához használható. Alkalmas fertőtlenítésre, gombátlanításra, halastavaknál, állattenyésztő telepeken,
gyümölcsösökben és erdőgazdaságokban.

JELEN VAGYUNK

Acélipar

acélipar

Acélgyártás során a meszet a termelés több fázisában is használják. Először az
ércdúsítás során mint kötőanyag jelenik meg, majd a nyersvas kéntelenítését és
tisztítását, illetve pH beállítását oldják meg. (Salakképzés ) Alumíniumipar • Timföld
gyártása során fontos segédanyag. Elsősorban a technológiához elengedhetetlen
nátronlúg visszanyeréséhez alkalmazzák.

Papíripar
Cellulóz gyártása során hasonló feladatot lát el, mint a timföldnél. PCC gyártásánál a papír fehérségét és egyéb tulajdonságait határozza meg.

Vegyipar

környezetvédelem

kármentesítés

építőipar

alumíniumipar

vízkezelés

papíripar

mezőgazdaság

ph semlegesítés

vegyipar

építőanyagipar

fertőtlenítés

élelmiszeripar

kötőanyag

kausztifikálás

Festékek és glettanyagok alapanyaga

rekultiváció

füstgáz tisztítás

salakképzés

talajjavítás

talajstabilizálás

reagens
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A mész szerepe
A kalcium-karbonát vagy hétköznapi néven mészkő egy közismert ásványi anyag.
Az ebből előállított CaO (kalcium oxid), a természetben nem fordul elő. Kevesen
ismerik azonban, milyen fontos szerepet játszanak az élet számos területén, és
hogy milyen gazdasági súllyal bírnak. A mészkő és az égetett mész felhasználása
kiterjed az acél és színes fémek kohászatára, a beton, a habarcs, tégla és aszfaltgyártására. Alapanyagként jelentős szerepe van az üveg, festék, szőnyeg és papírgyártásban. Segítséget nyújt építkezések, útépítések talajainak stabilizálásában.
A környezetvédelem területén a füstgáztisztítás, a szennyvíztisztítás, és a szilárd
illetve a savas hulladékok közömbösítése területén használatos. Alkalmazzák
továbbá a cukorgyártásban, savas talajok kezelésénél és még az ipar, illetve a mezőgazdaság számos területén.

A kibányászott kő egy része, amely a kémiai tulajdonságai alapján és szemszerkezetét tekintve megfelelő, kalcinálásra kerül 1000 Celsius hőmérsékleten különböző kemencetípusokban. A mészégető kemencék a legkülönbözőbb üzemanyagokkal működnek, mint a földgáz, szén, olaj, lignit és másodlagos üzemanyagok.
A reakció:

CaCO3 + hő => CaO + CO2,
mely reakció terméke az égetett mész: CaO
A keletkezett darabos mész, CaO a vevői igények szerint kerül osztályozásra, őrlésre és tárolásra.
Az égetett mész, CaO egyik legfontosabb és legelterjedtebb átalakítási formája
a vízzel való keverése, azaz a hidratáció.
A hozzáadott víz mennyiségétől függően hidratált mész (Ca(OH)2) = kalcium-hidroxid keletkezik finom por formában (ez a mészhidrát), oltott mész formában
(mészpép), vagy mésztej különböző koncentrációkban, amely teljesen folyékony.
A reakció:

CaO + H2O => Ca(OH)2 + hő
Ha a mésztejhez CO2-t adagolunk, ismét mészkövet (CaCO3) kapunk, melynek
azonban a kristályszerkezete jelentősen eltér a természetes mészkőtől. Ez a
termék a PCC.
A reakció:

CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2O
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Beton
A beton olyan mesterséges kő, amelyet legalább három kiinduló anyagból, cementből, vízből, valamint adalékanyagból állítanak elő. A cement vízzel keverve
cementpépet alkot, amely bevonja és összeköti az adalékanyag szemcséket.
A cementpép kötése révén a keverék kőszerű anyaggá szilárdul. Ma a betonok tulajdonságait kiegészítő anyagokkal és adalékszerekkel teszik kedvezőbbé, a korszerű betonok már öt komponensű rendszerek. A beton a Föld egyik legnagyobb
tömegben használt anyaga.

A beton története
A rómaiak az úgynevezett római cementet (alumínium- és szilíciumtartalmú törmeléket) már használtak utak, fürdők és vízvezetékek építésére. Technikailag
már kifinomultabban először a Pantheon kupolájának szerkezetében jelent meg
a beton. I. sz. 27-ben Vitruvius Pollio építészeti könyvében már szerepelt a beton leírása.
Mire azonban a beton elnyerte a mai összetételét, az 1700-as évek végétől folyamatosan zajlottak kísérletek és kutatások, főképp Angliában, Franciaországban,
később Amerikában is. Kísérleteket folytattak a római cementtel, habarccsal,
gipsszel, mésszel és a természetes cementtel, ez utóbbinak kifejlesztették a víz
alatt is megkötő változatát is.
A beton tökéletesítése, összetétele és felhasználhatósága folyamatos megújuláson megy keresztül. A modern kor építészeti kihívásai hívták életre a látszóbeton,
üvegbeton és pixelbeton felületeket.
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A beton tulajdonsága, összetétele

•

A frissbeton bedolgozhatósága szempontjából konzisztencia osztályokat különböztetünk meg, amelyeket különféle módszerekkel tudunk mérni az alig földnedvestől az önthetőig.

•

A szilárdság szerinti osztályozás alapja a 28 napos nyomószilárdság 150 mm
átmérőjű, 300 mm magas hengereken, illetve 150 mm élhosszúságú kockán mért,
az 5% alulmaradási valószínűséghez tartozó jellemző értéke N/mm2-ben. Így például beszélünk 16 féle szilárdsági osztályról C 8/10-től, C 100/115-ig. (Az első szám
mindig a hengeren mért szilárdság, a második szám a kockaszilárdság).

A beton gyakori és elterjedt felhasználását támasztja alá, hogy olyan, építményekkel szembeni követelményeknek is megfelel, mint:
•
•
•
•
•

mechanikai szilárdság és állékonyság
alkalmazási biztonság
tűz- és zajvédelem
higiénikus, egészségi és környezeti követelmények
hőszigetelés.

Mindez tartósan, meghatározott igénybevételi feltételek mellett az építmény
tervezett élettartamáig biztosított.

A beton összetételéért az a személy vagy szervezet felelős, amely azt meghatározta:
•

A beton legfontosabb tulajdonsága tehát a tartósság, az ellenálló képesség a környezet behatásaival szemben. Előnye, hogy mindezt gazdaságosan, elfogadható
létesítési és fenntartási költségek mellett teljesíti.

Az előírt szabványos betonok összetételét szabványok vagy ajánlások tartalmazzák. Az előírt szabványos betonok osztálya legfeljebb C 16/20 lehet.

•

A beton előnyös tulajdonsága, hogy meghatározott időtartamig, úgyszólván tetszés szerint formálható, feldolgozható. Amíg formálható „frissbetonnak”, megszilárdulása után pedig „szilárdbetonnak” nevezik.

A tervezett betonok követelményeit a szerkezet tervezője adja meg (kitéti-környezeti, szilárdsági osztályok), az összetételért és elkészítésért a betongyártó
a felelős.

•

Az előírt összetételű betonok összetételét vagy a tervező vagy a kivitelező határozza meg. A gyártó ennek betartásáért felel.

A friss- és szilárdbeton tulajdonságokat befolyásolják
•
•
•

a kiinduló anyagok
ezek jellemző paraméterei
adagolási arányuk

A beton összetételét úgy kell meghatározni, hogy az alkotó anyagok pozitív tulajdonságai erősítsék egymást az előállítási folyamatban. Össze nem férhető anyagok használatát kerülni kell.
A betont többféle szempontból osztályozzák, nézzünk ezek közül néhányat:
•

A szilárdbeton testsűrűsége szerint beszélünk könnyűbetonról (800-2000 kg/m3),
normál betonról (2000-2600 kg/m3) és nehéz betonról (> 2600 kg/m3).
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Különleges tulajdonságú betonok
Betonból igen sokféle készíthető. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsorolunk néhány különleges tulajdonságú betonfajtát:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szálerősítésű beton
fagyálló beton, fagy- és olvasztósó-álló beton
vízzáró beton
kopásálló beton
agresszív hatásnak ellenálló beton
sugárvédő beton
hő- és tűzálló beton
nagyszilárdságú-, teljesítőképességű beton (NSZB, NTB)
könnyűbeton
látszóbeton
kis zsugorodású beton
gyorsan v. lassan szilárduló beton
öntött egyszemcsés beton
öntömörödő beton (ÖTB) stb.

60 / 61

A beton alapanyagai
Adalékanyag
•
•
•
•
•
•

Normál adalékanyag
Homok, kavics, homokos kavics
Zúzott kő
Nehéz adalékanyag, pl.: barit, hematit
Könnyű adalékanyag pl.: duzzasztott agyag, horzsakő
Bontott építési törmelék (újrahasznosított adalékanyag)

Cement
•
•
•
•
•

Portlandcement
Heterogén/összetett portlandcement
Kohósalakcement
Puccoláncement
Kompozitcement

Keverővíz
•
•

Ivóvíz
Mosóvíz (légbuborékképző adalékszert tartalmazó betonba, nagyszilárdságú
betonba (C55/67, könnyű betonba TILOS a felhasználása)

Adalékszerek
•
•
•
•
•
•
•

Képlékenyítő- és folyósító adalékszerek
Stabilizáló adalékszerek
Légbuborékképző adalékszerek
Kötés- és szilárdulás-gyorsító adalékszerek
Kötéskésleltető adalékszerek
Tömitő adalékszerek
Fagyásgátló adalékszerek
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Kiegészítő anyagok
•

Inert kiegészítő anyagok
• Mészkőliszt
• Kvarcliszt
• Szálak
• Pigmentek

•

Puccolános kiegészítő anyag
• Pernye
• Szilikapor
• Trasz

•

Hidraulikus kiegészítő anyag
• Kohósalak
• Hidraulikus mész
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A betongyártás folyamata
A beton készítése az alkotóanyagok betárolásával kezdődik. A megfelelő
arányban adagolt komponenseket keverőgépben megkeverik. A keverés helyétől függően beszélünk helyszíni betonról (a felhasználás helyén gyártják),
vagy transzportbetonról. A frissbetont szállítják, zsaluzatba dolgozzák be, vagy
felületre hordják fel. A bedolgozott beton tömörítéssel készül, a felületét lesimítják. Az utókezelés, amely alapvetően a frissbeton nedvességtartalmának
megőrzése - a betonozás nélkülözhetetlen művelete.

homok
víz

A zsaluzatban elhelyezett acélbetétek közé bedolgozott betont vasbetonnak nevezik. A szilárdbeton lehet helyszínen bedolgozott vagy előregyártott elemekből
készülő építményszerkezet. A betonáru gyártás (térkő, szegélykő, stb.) elemei általában acélbetét nélkül készülnek.

cement

BETONKEVERÉS
kéttengelyes, kétürítőajtós
keverők

szállítás

bedolgozás

utókezelés

kavics

számítógép-vezérelt
automata gyártási
folyamat

adalékszerek

ADALÉKTÁROLÓ
könnyen mobilizálható
soradagolás

kész szerkezetek
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A beton szabványos jelölése
A betonok jelölését az MSZ 4798:2016 szabvány szabályozza:
A jelölésre példa: C25/30-XC1-24-F2-Cl 0;10-CEM I 42;5 N-100 év MSZ 4798:2016
A jelölések magyarázata:
• C25/30 – nyomószilárdsági osztály (C8/10 – C100/115; LC8/9 – LC80/88-könnyűbeton; HC8/10 – HC100/115 – nehézbeton)
• XC1 – kitéti/környezeti osztály
• Nincs korróziós kockázat: X0; XN(H); X0b(H); X0v(H)
• Karbonátosodás okozta korrózió: XC1; XC2; XC3; XC4
• Nem tengervízből származó klorid által okozott korrózió: XD1; XD2; XD3
• Tengervízből származó klorid által okozott korrózió: XS1; XS2; XS3
• Fagyási/olvadási korróziójégolvasztó anyaggal vagy anélkül: XF1; XF2; XF3; XF4
• Kémiai korrózió: XA1; XA2; XA3
• Koptató hatás okozta károsodás: XK1(H); XK2(H); XK3(H); XK4(H)
• Igénybevétel víz hatására: XV1(H); XV2(H); XV3(H)
• 24 – adalékanyag legnyagyobb szemnagysága (4-32)
• F2 – konzisztencia osztály
• Terülés: F1 – F6
• Roskadás: S1 –S5
• Vebe- méteres átformálási idő: V0 – V4
• Tömöritési fok: C0 – C4
• Cl 0;10 – a beton legnagyobb megengedett klorid tartalma (Cl 1;00; Cl 0;40; Cl
0;20; Cl 0;10)
• CEM I 42;5 N – a felhasznált cement minősége
• 100 év - a beton használati élettartama
• MSZ 4798:2016 – a szabvány hivatkozási száma

A jelölésre példa:
C20/25-16/KK vz5 f50
A jelölések magyarázata:
• C20/25 – nyomószilárdsági osztály (C8/10 – C100/115)
• 16 – adalékanyag legnyagyobb szemnagysága (4-32)
• KK- konzisztencia fokozat (FN - földnedves; KK – kissé képlékeny; K - képlékeny;
F - folyós)
• vz5 – vízzárósági fokozat (vz2; vz4; vz5; vz6;vz8)
• f50 – fagyállósági fokozat (f25; f50; f100; f150)

Megadható még az adalékanyag megnevezése is, pl.: bazalt zúzottkő, duzzasztott
agyagkavics.
Könnyűbetonok esetében meg kell adni a testsűrűségi osztályt is:
D 1;0; D 1;2; D 1,4; D 1,6; D 1,8; D 2,0.
Az e-ÚT 07.01.14 útügyi műszaki előírás még az alábbi, korábban használatos jelöléseket is megengedi.
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Adalékszer
Az európai betonszabvány és annak Nemzeti Alkalmazási Dokumentuma (EN 206,
MSZ 4798) szerinti betonokhoz alkalmazható adalékszereket az európai betonadalékszer szabvány (MSZ EN 934-2) szerint kell figyelembe venni.
Ez az európai szabvány a helyszínen, a transzportbetonként és az előregyártó üzemben előállított, vasalatlan betonhoz, vasbetonhoz és feszített betonhoz alkalmazott adalékszerekre érvényes. Teljesítőképességi követelményei
a szokásos konzisztenciájú betonokhoz alkalmazott adalékszerekre érvényesek. Nem szabad az olyan, másfajta betonokhoz alkalmazott adalékszerekre
vonatkoztatni, mint például az alig földnedves vagy földnedves keverékekhez
alkalmazottakra.
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Fogalmak
Teljesítőképesség:
Az adalékszernek az a képessége, hogy az alkalmazási célnak megfelelően hatékony legyen, káros hatások nélkül.
Megfelelő adagolás:
Az adalékszernek a gyártó által megállapított és a cement tömegszázalékában kifejezett adagolása, amely kielégíti az egyes adalékszerfajtákra megállapított általános és kiegészítő követelményeket. A megfelelő adagolás az ajánlott adagolási
tartományon belül van.
Ajánlott adagolási tartomány:
A helyszíni tapasztalatokon alapuló, és a gyártó által a termékre ajánlott határok
közötti adagolás a cement tömegszázalékában kifejezve. Megjegyzés: Az ajánlott
adagolási tartomány alkalmazása nem jelenti azt, hogy az egyes adalékszerfajtákra megállapított általános és kiegészítő követelmények a teljes tartományban
teljesülnek. A helyszínen alkalmazandó anyagokkal alkalmassági vizsgálatokat
(próba-keveréseket) kell végezni a kívánt eredményt biztosító adagolás meghatározásához.

Mellékhatás:
A többhatású adalékszernek a főhatás mellett létező hatása.
Betonadalékszer:
A beton cementtartalmának 5 tömegszázalékát meg nem haladó mennyiségű
olyan anyag, amelyet a betonhoz keverés közben adnak hozzá abból a célból, hogy
a keverék tulajdonságait a friss és/vagy a megszilárdult állapotban módosítsa.
Az adalékszerek a többi betonalkotóhoz képest általában elhanyagolható tömegű és térfogatú vegyi anyagok, amelyekkel a frissbeton és/vagy a megszilárdult beton egyes tulajdonságait javítani, módosítani lehet. Adalékszerekkel
– többek között – javíthatók:
•
•
•

a friss betonkeverékek tulajdonságai (pl.: képlékenysége, szivattyúzhatósága),
a kötési, vagy a szilárdulási folyamat (pl.: gyorsítható vagy lassítható),
a megszilárdult betonok tulajdonságai (pl.: fagyállósága növelhető) stb.

Legnagyobb ajánlott adagolás:
Az ajánlott adagolási tartomány felső határa.
Referenciabeton és –habarcs:
Az EN 480-1 szerint meghatározott beton és habarcs annak vizsgálatára, hogy az
adalékszerek megfelelnek-e az egyes adalékszerfajtákra megállapított általános
és kiegészítő követelményeknek.
Többhatású adalékszer:
Olyan adalékszer, amely a friss és/vagy a megszilárdult beton több tulajdonságát
befolyásolja az egy főhatású adalékszerfajták egynél több hatásával.
Főhatás:
A többhatású adalékszernek a gyártó által megjelölt egyik hatása.
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Követelmények
Az adalékszerekkel szemben általános és kiegészítő követelményeket támasztunk.

Általános követelmények
Az általános követelmények az összes adalékszerfajtára vonatkozó előírásokat
tartalmazzák (egyenletesség, szín, hatékony alkotórészek, folyékony adalékszerek relatív sűrűsége, szokásos szárazanyag-tartalom, pH-érték, kötésre gyakorolt
hatás az ajánlott adagolás legnagyobb értéke esetén, összes klórtartalom, vízoldható kloridtartalom, alkáli tartalom és korróziós viselkedés). E követelmények
feltételezik, hogy az adalékszerek eloszlása a betonban egyenletes. Különösen
ügyelni kell a kötéskésleltető hatású, por alakú adalékszerek eloszlatására.

Kiegészítő követelmények
A kiegészítő követelmények az adalékszerek egyes fajtáira tartalmaznak további teljesítőképességi előírásokat, amelyeket az MSZ EN 934-2 szabvány részletesen tartalmazza. Jelen kiadvány terjedelme ezek részletezését nem teszi lehetővé, ezért csak felsorolásszerűen ismertetjük az adalékszerek lehetséges fajtáit
és legfontosabb tulajdonságait.

74 / 75

Egyhatású adalékszerek
Képlékenyítő adalékszerek
A képlékenyítő adalékszerek egyrészt lehetővé teszik egy adott betonkeverék víztartalmának legalább 5%-os mértékű csökkentését (roskadási vagy terülési mértékkel mérve) a konzisztencia befolyásolása nélkül. A képlékenyítő adalékszerek
másrészt a víztartalom változtatása nélkül növelik a roskadási/terülési mértéket,
vagy mindkét hatást egyidejűleg kifejtik.

Folyósító adalékszerek
A folyósító adalékszerek egyrészt lehetővé teszik egy adott betonkeverék víztartalmának legalább 12%-os mértékű csökkentését (roskadási vagy terülési mértékkel mérve) a konzisztencia befolyásolása nélkül. A folyósító adalékszerek másrészt a víztartalom változtatása nélkül jelentősen – legalább 120 mm-el – növelik
a roskadási- és legalább 160 mm-el a terülési mértéket, és ez a hatás csak 30 perc
után szűnhet meg.

Stabilizáló adalékszerek
A stabilizáló adalékszerrel készített beton nem osztályozódik szét és vízkiválás
sem tapasztalható. A stabilizáló adalékszerek a keverővíz veszteségét a vízkiválás
(vérzés) legalább 50%-os mértékű csökkentésével mérsékelik.

Légbuborékképző adalékszerek
A légbuborékképző adalékszerek kisméretű, egyenletes eloszlású és meghatározott mennyiségű légbuborékot hoznak létre a keverés közben, és ezek a buborékok beton szilárdulása után is megmaradnak. A mesterséges légbuborékok
a beton fagyállóságát és jégolvasztó sózással szembeni ellenálló képességét
nagymértékben javítják. A gyakorlatban a légbuborékképző adalékszereket
mindig folyósító vagy képlékenyítő adalékszerekkel kell kombinálni.

en nem kötésgyorsító adalékszerek, (hacsak nincs ilyen mellékhatásuk) szerepük
pusztán a C 3A szemcsék kötésblokkolásának feloldása.

Szilárdulásgyorsító (fagyásgátló) adatékszerek
A szilárdulási folyamat alatt azt a folyamatot értjük, amikor a gélrendszerből szilárd vegyületek képződnek, majd fokozatosan kristályos szerkezetté alakulnak.
A kloridtartalmú szilárdulásgyorsító adalékszerek az acélbetétek rozsdásodását
elősegítik, ezért ezeket vasbeton- és feszített beton szerkezetekbe tilos használni. Ebbe a csoportba sorolhatók a “fagyásgátló” adalékszernek nevezett vegyi
anyagok egy része is, amelyek azonban alapvetően nem szilárdulásgyorsító adalékszerek, (hacsak nincs ilyen mellékhatásuk) szerepük pusztán a C 3A szemcsék
kötésblokkolásának feloldása.

Kötéskésleltető adatékszerek
A késleltető adalékszerek a beton kötését (merevedését) 4-40 órával késleltetik
és a korai szilárdulást fékezik. A beton szilárdsága általában kb. 7 napos kor után
viszont már eléri, majd ezután akár meg is meghaladja az azonos összetételű, késleltető adalékszer nélkül készített beton szilárdságát.

Tömítő adatékszerek
A tömítő adalékszereket olyan betonszerkezeteknél célszerű alkalmazni, amelyeket a kapillárisan felszívódó nedvességgel szemben kell megvédeni. Ezek a szerek növelik a faggyal és olvasztósóval szembeni ellenálló-képességet, valamint
javítják a beton vízzáróságát is. Az épületelemek esővel, felületi vízzel, felszívódó
nedvességgel, szivárgó, illetve átfolyó vízzel szembeni védelmére alkalmasak.

Kötésgyorsító (fagyásgátló) adalékszerek
A kötési folyamat a cementpép merevedését foglalja magában, amíg túltelített
oldatból a kovasavas gél képződik. A kloridtartalmú kötésgyorsító adalékszerek
az acélbetétek rozsdásodását elősegítik, ezért ezeket vasbeton- és feszített beton szerkezetekbe tilos használni. Ebbe a csoportba sorolhatók a “fagyásgátló”
adalékszernek nevezett vegyi anyagok egy része is, amelyek azonban alapvető-
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Többhatású és egyéb adalékszerek
Többhatásúnak nevezzük a gyakorlatban a kötéskésleltető mellékhatású képlékenyítő, a kötéskésleltető mellékhatású folyósító és a kötésgyorsító mellékhatású
képlékenyítő adalékszereket. Ezeken kívül természetesen más kombinációk is
lehetségesek.
A fentiekben felsorolt adalékszereken kívül léteznek még egyéb, betonhoz használható adalékszerek is. Ilyen betonhoz használható adalékszerek – a teljesség
igénye nélkül – a korrózió ellen védő-, a felületminőség javító-, a zsugorodás csökkentő-, bedolgozást segítő-, habképző-, víz alatti betonozást segítő adalékszerek
stb. Ez a terület dinamikusan fejlődik, így számítani lehet újabb és újabb adalékszerek megjelenésére. A lőttbeton a betonkészítés speciális területét jelenti,
amelynél szintén alkalmaznak – elsősorban folyósító-, kötésgyorsító- és kötéskésleltető adalékszereket.
A habarcsokhoz is lehet használni adalékszereket. A legfontosabb habarcsadalékszerek a képlékenyítő-, légbuborékképző-, tömítő-, késleltető-, gyorsító-, injektálást
segítő-, transzporthabarcs adalékszerek stb.
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Kiadványok

A Szövetség amellett, hogy működésével elősegíti az aktív társadalmi kommunikációt két rendszeresen megjelenő szakmai kiadvánnyal és egy elektronikus
hírlevelével is segíti a hozzáértő és a laikus olvasók tájékozódását.
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update - szakmai lap
A Szövetség igény szerint ingyenesen postázott szakmai lapja, amelynek célja, hogy
közkinccsé tegye a betonburkolat-építés innovatív továbbfejlesztésének eredményeit. Három külföldi cementszövetség (a svájci, az osztrák és a német szövetség)
kiadványának magyar változata. Megjelenik évente három alkalommal.
www.cembeton.hu/tevekenyseg/kiadvanyok/update

Beton - szakmai lap
A Szövetség nyilvánosan elérhető szakmai lapja, amelynek feladata elsősorban az,
hogy szakmai fórumot teremtsen a betonhoz kötődő szervezetek számára.További
cél a beton társadalmi megítélésének javításához, szakmai presztízsének helyreállításához való hozzájárulás, a beton népszerűsítése. Megjelenik kéthavonta.
www.cembeton.hu/tevekenyseg/kiadvanyok/beton

CeMBeton - hírlevél
A Szövetség elektronikus hírlevelében – melyre a www.cembeton.hu oldalon
bárki feliratkozhat – a cement-, beton- és mészgyártással kapcsolatos érdekességekről, hazai és nemzetközi hírekről, rendezvényekről, és egyéb aktualitásokról
lehet olvasni.

beton.hu - honlap
A MABESZ-szal közös betonnépszerűsítő munkacsoport által működtetett honlap, kapcsolódó on-line eszközökkel (facebook; google+) kiegészítve. Célja a beton népszerűsítése, a számtalan felhasználási lehetőség (építéstől a bútorokon át
az ékszerekig) megismertetése a közvéleménnyel.
www.beton.hu
A Szövetség folyamatosan készít és ad ki olyan kiadványokat, amelyek mind a
szakmai továbbképzést, az oktatást szolgálják. Terveink között szerepel minden
korosztálynak külön-külön kiadvány az óvodától a felnőtt korig (pl. Képeskönyv
és internetről letölthető kifestő 3-8 éves korig). A felnőtteknek szóló kiadványaink
Szövetségünk kompetenciájába tartozó szakembereknek (pl. CeMBeton útmutató) és más szakmák szakembereinek egyaránt szólnak (pl. Beton – A fenntartható
építés alapja).
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Kapcsolatok

A Szövetség tevékenysége során szakmai kapcsolatokat alakít ki, párbeszédet
folytat állami, társadalmi, illetőleg szakmai szervezetekkel közvetlen módon
vagy más szervezeteken keresztül, azokkal együttműködve is. A Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szövetségével (MGYOSZ) hagyományosan jó a kapcsolatunk, a különféle oktatási intézményekkel pedig fokozatosan bővülnek kapcsolataink. E kapcsolatok a kölcsönös tájékoztatáson túl, a szakmai színvonal
emelését, illetve esetenként az érdekérvényesítési álláspontok összehangolását is célozzák.
A Szövetség nemzetközi szinten, szakszövetségek tagjaként, folyamatos szakmai
tapasztalatcserét folytat a cementipar aktuális témáiról, fejlődési irányairól. A Szövetség részt vesz az Európai Cementgyártók Szövetsége (CEMBUREAU) különböző
munkaszervezeteinek munkájában, bizottságainak és döntéshozó fórumainak rendezvényein, másrészt kétoldalú találkozókat bonyolít le. A CEMBUREAU-n keresztül
lehetősége van a Szövetségnek a szélesebb körű tájékozódásra is a beton- és
mészipar érdekeinek megfelelően.
A Szövetség folyamatosan bővülő kapcsolatairól honlapunk ad naprakész információt, amelyet a www.cembeton.hu internetes címen az Együttműködések/Belföldi, illetve az Együttműködések/Külföldi menüpontokban lehet tanulmányozni.
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Elérhetőségek

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
Székhely: H-1034 Budapest, Bécsi út 120.
Postacím: H-1300 Budapest, Pf. 230
Telefon: +36 (1) 250 1629
Telefax: +36 (1) 368 7628
E-mail: mcsz@mcsz.hu
Web: www.cembeton.hu, www.mcsz.hu

86 / 87

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
25 éves jubileumi évkönyve
Kiadó
Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
Szerkesztő
Asztalos István
Grafikai tervezés
FERLING Kft.
Nyomdai kivitelezés
Innovariant Nyomdaipari Kft.
Fotók
CRH Magyarország Kft., Duna-Dráva Cement Kft.,
LAFARGE Cement Magyarország Kft., Sika Hungária Kft.
2015
© Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség 2015

