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Az MSZ 4798:2016 „ Beton. 1. rész Műszaki
követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség,
valamint
az
EN
206
alkalmazási
feltételei
Magyarországon” magyar szabványban
 álló betűvel, az MSZ EN 206:2014 „Beton. Műszaki
feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség”
európai szabvány szövege,
 dűlt betűvel a magyar kiegészítések és értelmezések
szövege szerepel.
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Az MSZ 4798:2016 betonszabványban a szabvány korábbi változatához
(MSZ 4798-1:2004) képest újdonság, hogy az újrahasznosított
adalékanyagokkal készített betonok vonatkozásában felhasználási
szabályokat fogalmaztak meg.
3.1.2.5. adalékanyag (angolul: aggregate, németül: Gesteinskörnung,
franciául: granulat)
Természetes eredetű, mesterséges, visszanyert vagy újrahasznosított
szemcsés ásványi alkotóanyag (szemhalmaz), amely alkalmas a
betonban való felhasználásra.
5.1.3. szakasz (2) bekezdés: Újrahasznosított és iparilag előállított
adalékanyagok, a levegőhűtéssel előállított, darabos kohósalakkő
kivételével, felhasználhatók a betonban adalékanyagként, ha
alkalmasságukat a felhasználás helyén érvényes előírások szerint
állapították meg.
Az újrahasznosított, illetve visszanyert, tört adalékanyagot az
E melléklet szerint szabad alkalmazni.
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FOGALMAK
BONTÁSBÓL SZÁRMAZIK:
MSZ 4798:2016 3.1.2.16. Újrahasznosított adalékanyag
angolul: recycled aggregate;
németül: grobe rezyklierte Gesteinskörnung;
franciául: gravillon recyclé
Adalékanyag, amit építési folyamatban már előzőleg felhasznált
szervetlen anyagok (például betonszerkezet, téglafalazat)
feldolgozásával nyernek ki.
MSZ 4798:2016 5.2.3.4. Újrahasznosított adalékanyag
(1) A durva, újrahasznosított adalékanyag felhasználására
vonatkozó ajánlásokat az E melléklet tartalmazza.
MEGJEGYZÉS: A szabvány nem tartalmaz ajánlásokat a finom
újrahasznosított adalékanyag felhasználására vonatkozóan.
5

NEM BONTÁSBÓL SZÁRMAZIK:
MSZ 4798:2016 3.1.2.14. visszanyert, mosott adalékanyag
angolul:
reclaimed washed aggregate;
németül:
wiedergewonnene gewaschene Gesteinskörnung;
franciául:
granulats récupéré par lavage
Adalékanyag, amit a friss beton mosása és osztályozása révén nyernek ki.
Értelemszerű, hogy az építési folyamatban még nem használták fel.
MSZ 4798:2016 3.1.2.15. visszanyert, tört adalékanyag
angolul:
reclaimed crushed aggregate;
németül:
wiedergewonnene gebrochene Gesteinskörnung;
franciául:
granulat récupéré par concassage
Adalékanyag, amit olyan megszilárdult beton törése és osztályozása révén
kapnak, amelyet építési folyamatban még nem használtak fel.
A visszanyert tört adalékanyagot még be nem épített előre gyártott
elemekből nyerik (EN 13369:2013), és keletkezhet építés közben az
építéshelyen is.
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További német kifejezések:
Rückbeton = az építéshelyről visszahozott friss beton
Restbeton = fel nem használt friss beton (például, mert a ténylegesen
szükséges mennyiségnél több betont kevertek), ez lehet „Rückbeton” is
Betonschutt = Bontott beton, betontörmelék

Forrás: http://www.recyclinghof-fallingbostel.de/de-DE/entsorgung-und-recycling/65-17-0101-beton.html
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Betonschutt
Forrás: http://www.recyclinghof-fallingbostel.de/images/lkws-rhf.jpg
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MSZ 4798:2016 5.2.3.3. Visszanyert adalékanyag
(1) Visszanyert adalékanyagot a betonban akkor szabad
felhasználni, ha biztosított, hogy azt csak a gyártó vagy a gyártók
csoportja használja fel.
(2) Visszanyert adalékanyagot osztályozatlanul a teljes
adalékanyag mennyiségének 5 tömegszázalékánál nagyobb
mennyiségben nem szabad felhasználni.
A visszanyert adalékanyag visszanyert tört vagy visszanyert
mosott adalékanyag lehet.
MSZ 4798:2016 5.2.3.3. Visszanyert adalékanyag
(4) Ha a visszanyert tört adalékanyag mennyisége a teljes
adalékanyag-mennyiség több mint 5 tömegszázaléka, akkor ezt
osztályozni kell, és újrahasznosított adalékanyagként kell kezelni.
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MSZ 4798:2016 5.2.3.3. Visszanyert adalékanyag
(3) Ha a visszanyert mosott adalékanyag mennyisége a teljes
adalékanyag-mennyiség több mint 5 tömegszázaléka, akkor
osztályozni kell durva és finom frakciókra, és meg kell felelnie az
MSZ EN 12620 szabványnak.
Az MSZ 4798:2016 szabvány szerint a homokos kavics
adalékanyagú betonból visszanyert mosott és osztályozott
adalékanyag tulajdonságai a NAD E1. táblázat követelményeinek, a
zúzottkőbetonból, zúzottkavicsbetonból visszanyert mosott és
osztályozott adalékanyag tulajdonságai a NAD E2. táblázat
követelményeinek feleljenek meg.
MEGJEGYZÉS: Az MSZ EN 12620 csak az újrahasznosított
adalékanyag (amely tört anyag) fogalmát és követelményeit tárgyalja,
a visszanyert mosott adalékanyag pedig nem tört anyag, hacsak
zúzottkő szemeket nem tartalmaz. A visszanyert mosott kavicsbetontól
ne követeljünk olyan tulajdonságokat, mint amilyeneket a töréssel
előállított EN 12620 szerinti újrahasznosított betontól várunk.
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Az
MSZ
EN
12620:2002+A1:2008
„Kőanyaghalmazok
(adalékanyagok) betonhoz” európai szabvány a visszanyert
adalékanyag fogalmát nem ismeri, csak az újrahasznosított
kőanyaghalmaz fogalmát tárgyalja, amely szerint az
3.5. újrahasznosított kőanyaghalmaz (recycled aggregate)
Előzőleg már felhasznált, szervetlen építőanyagból előállított
kőanyaghalmaz.
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A visszanyert tört adalékanyag fogalmával és ezek
követelményével az MSZ EN 13369:2013 „Előre gyártott
betontermékek általános szabályai” európai szabvány foglalkozik,
amely ezáltal megkülönbözteti a visszanyert tört adalékanyagot a
visszanyert mosott adalékanyagtól és az újrahasznosított
adalékanyagtól.
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EN 13369:2013
4.1.2.2 Wiedergewonnene gebrochene und grobe recycelte
Gesteinskörnungen
Wiedergewonnene gebrochene und grobe recycelte Gesteinskörnungen, die dem
Beton zusammen mit anderen Zuschlägen zugegeben werden, dürfen weder die
Abbinde- und Erhärtungsgeschwindigkeit des Betons nachteilig verändern noch
ungünstige Auswirkungen auf die Dauerhaftigkeit des Betonfertigteils im
endgültigen Zustand haben.
Der Anteil an wiedergewonnenen gebrochenen Gesteinskörnungen, die aus
Betonfertigteilen aus der eigenen Herstellung gewonnen wurden, kann bis zu 10 %
Massenanteil der Gesamtgesteinskörnung betragen, ohne dass weitere Prüfungen
der
mechanischen
Festigkeit
des
Fertigteils,
mit
Ausnahme
der
Betondruckfestigkeit, oder anderer Eigenschaften des Festbetons erforderlich sind.
Der Anteil an wiedergewonnenen gebrochenen Gesteinskörnungen darf
gegebenenfalls und in bestimmten Anwendungsfällen auf einen Massenanteil von 5
% begrenzt werden.
Detaillierte Empfehlungen zur Verwendung von wiedergewonnenen gebrochenen
und recycelten groben Gesteinskörnungen sind in Anhang Q enthalten.
Alternative Festlegungen werden in der kommenden Ausgabe von EN 206
enthalten sein und sollten berücksichtigt werden.
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EN 13369:2013
Anhang Q (informativ) Verwendung von wiedergewonnenen gebrochenen und
groben recycelten Gesteinskörnungen in Beton
Q.1 Allgemeines
Wenn der Anteil von wiedergewonnenen gebrochenen und groben recycelten
Gesteinskörnungen bis zu 5 % Massenanteil des Gesamtgehalts an
Gesteinskörnungen beträgt, ist keine weitere Prüfung der Betoneigenschaften außer
der Betonfestigkeit erforderlich.
Q.2 Wiedergewonnene gebrochene Gesteinskörnungen
Der Anteil an wiedergewonnenen gebrochenen Gesteinskörnungen, die aus
Betonfertigteilen aus der eigenen Herstellung gewonnen wurden, kann bis zu 10 %
Massenanteil der Gesamtgesteinskörnung betragen, ohne dass weitere Prüfungen
der
mechanischen
Festigkeit
des
Fertigteils,
mit
Ausnahme
der
Betondruckfestigkeit, oder anderer Eigenschaften des Festbetons erforderlich sind.
Der Anteil darf auf bis zu 20 % erhöht werden, wenn einer der beiden folgenden
Fälle eintritt:
̶
die mechanische Festigkeit des Betonfertigteils wird durch eine durch
Großversuche gestützte Bemessung ermittelt und sämtliche für die Bemessung
maßgeblichen Eigenschaften des Festbetons werden durch Prüfung bestimmt;
̶ die mechanische Festigkeit des Betonfertigteils wird durch Großversuche ermittelt.

14

EN 13369:2013
Anteile über 20 % dürfen verwendet werden, wenn sämtliche für die Bemessung
maßgeblichen Eigenschaften des Festbetons durch Prüfung bestimmt werden und
die mechanische Festigkeit durch Großversuche nachgewiesen wird.
Durch Vorschriften am Verwendungsort kann eine Höchstmenge festgelegt sein.
Verunreinigungen der wiedergewonnenen gebrochenen Gesteinskörnungen sind
nicht zugelassen.
Typische Verunreinigungen entstehen durch organisches Material, Stahl, Kunststoffoder Dämmstoffreste und Öl.
Recycelte Gesteinskörnungen sollten nicht für Betone verwendet werden, deren
Anforderungen an die Dauerhaftigkeit höher sind als die für den Beton, aus dem die
recycelten Gesteinskörnungen stammen. Dies gilt nicht für Betone der
Expositionsklassen X0, XC1 und XC2.
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EN 13369:2013
Q.3 Grobe recycelte Gesteinskörnungen (aus externen Bezugsquellen), die
vom Hersteller beurteilt wurden
Grobe recycelte Gesteinskörnungen aus externen ausschließlich aus Betonschutt
bestehenden Bezugsquellen dürfen unter denselben Bedingungen, wie sie in Q.2
angegeben sind, verwendet werden, sofern der Hersteller die Bezugsquelle und die
Mischungseigenschaften kennt.
Q.4 Sonstige grobe recycelte Gesteinskörnungen
Die Bestandteile grober recycelter Gesteinskörnungen, die den Angaben in Q.3
nicht entsprechen, sollten der Kategorie RC90 nach EN 12620 entsprechen, und ihr
Anteil im Beton muss auf die Hälfte der Anteile begrenzt werden, die für recycelte
Gesteinskörnungen in Q.2 angegebenen sind.
Alternative Festlegungen werden in der kommenden Ausgabe von EN 206-1
enthalten sein und sollten berücksichtigt werden.
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In der neuen DIN EN 13369 wird unterschieden zwischen wiedergewonnener
gebrochener Gesteinskörnung (durch Brechen des Festbetons von Fertigteilen
aus eigener oder fremder Herstellung) und dem eigentlichen Recycling von
Bauschutt. Der Anteil an wiedergewonnenen gebrochenen Gesteinskörnungen, die
aus Betonfertigteilen aus der eigenen Herstellung gewonnen wurden, kann bis zu
10 Prozent Massenanteil der Gesamt-gesteinskörnung betragen, ohne dass weitere
Prüfungen der mechanischen Festigkeit des Fertigteils (Ausnahme:
Betondruckfestigkeit) erforderlich sind. Ein informativer Anhang gibt weitere
Hinweise für die Verwendung von recycelten Gesteinskörnungen. In Deutschland
gilt die bauaufsichtlich eingeführte Richtlinie vom Deutschen Ausschuss für
Stahlbeton.
Forrás: http://www.industriebau-online.de/wp-content/ibau/leseprobe/ibau201302/files/assets/basic-html/page9.html
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Was ist RC-Beton?
Beton ist ein Gemisch aus Kies und Sand, Bindemittel und Wasser. Bei RC-Beton wird Kies oder gebrochener Naturstein durch eine RC-Gesteinskörnung,
die aus aufbereitetem Bauschutt hergestellt wird, teilweise ersetzt.
Bei welchen Betonsorten in welchen Anteilen diese RC-Gesteinskörnung eingesetzt werden darf, regelt die Richtlinie des Deutschen Ausschusses für
Stahlbeton: DAfStb-Richtlinie: Beton nach DIN EN 206-1 und DIN EN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620, Ausgabe 2010.
Danach darf diese RC-Gesteinskörnung in Betonen mit einer Druckfestigkeit bis C 30/37 und den für den Hausbau klassischen Expositionsklassen
eingesetzt werden.
Es gibt sieben Expositionsklassen, die jeweils in bis zu vier Intensitätsstufen eingeteilt sind. X0 betrifft den Beton unbewehrter Bauteile in Innenräumen
oder in Böden ohne Frost. XC1 bezieht sich auf die korrosionsfördernde Wirkung für den Bewehrungsstahl in trockenen Innenräumen, XC2 in Bauteilen mit
nicht angreifendem Wasser, XC3 in Feuchträumen wie Hallenbädern, XC4 in direkt beregneten Außenbauteilen. Weitere Einwirkungen auf den Beton
selbst betreffen Bauteile unter Frosteinwirkung (XF1 – XF4) bei mäßiger bis hoher Wassersättigung sowie mit und ohne Salzbeaufschlagung sowie
Angriffe bei Betonkorrosion durch chemischen Angriff (XA1 – XA3).
Nach der Richtlinie nicht zugelassen sind für den RC-Beton grundsätzlich Angriffe durch Chlorideinwirkung, verursacht durch Streusalz im Sprühnebel
(XD1) oder den ständigen Kontakt mit Salzwasser (XD2) sowie durch mechanischen Verschleiß (XM1 – XM3).
Bei WF (feucht) muss die Gesteinskörnung einer unbedenklichen Alkaliempfindlichkeitsklasse im Sinne der Alkalirichtlinie entsprechen oder vorbeugende
Maßnahmen im Sinne dieser Richtlinie eingehalten werden. Dies kann entweder durch recht umfängliche Untersuchungen und Gutachten nachgewiesen
werden, die die im Altbeton enthaltene Gesteinskörnung einer unbedenklichen Alkaliempfindlichkeitsklasse zuordnen. Als vorbeugende Maßnahme gilt die
Begrenzung des Zementeinsatzes im Beton auf maximal 300 kg/m³. Im Praxiseinsatz wird auf diese vorbeugende Maßnahme zurückgegriffen und auf die
umfänglichen Untersuchungen zur Alkaliempfindlichkeit verzichtet.
Unter den oben genannten Randbedingungen entspricht der RC-Beton der Norm und darf grundsätzlich gleichwertig zu konventionellem Beton in den oben
genannten Anwendungsbereichen und Expositionsklassen eingesetzt werden. Dies regeln die neuen deutschen Beton-Normen DIN EN 206-1 und DIN
1045-2. Diese Normen bilden die Regeln für die Planung dauerhafter Bauwerke.
RC-Betone unterliegen somit den gleichen Anforderungen wie jeder konventionelle Transportbeton. Er unterscheidet sich weder in den Frisch- noch in den
Festbetoneigenschaften von einem Beton, der ausschließlich auf primäre Gesteinskörnungen als Zuschlag zurückgreift. Dies unterstreichen auch alle
Erfahrungen in der Praxis.
RC-Gesteinskörnung ist ein vollwertiges Substitut für Kies und gebrochenes Primärgestein
Die Qualität der RC-Gesteinskörnungen bestimmt wesentlich die Güte und die Eigenschaften des RC-Betons. Wichtig sind die Freiheit von
Verunreinigungen durch bspw. Holzstückchen, bestimmte chemische Eigenschaften sowie eine exakte Körnungsabstufung bzw. Siebline. Maßgeblich sind
die Vorgaben der DIN EN 12620. Hier sind die Eigenschaften geregelt, die eine Gesteinskörnung erfüllen muss, wenn sie für die Betonherstellung
verwendet werden soll. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird durch eine entsprechende Qualitätssicherung gewährleistet, die aus einem Zusammenspiel
aus Eigen- und Fremdüberwachung sowie Zertifizierung besteht. Zudem werden für RC-Gesteinskörnungen umweltchemische Parameter geprüft. Die
Prüfung orientiert sich in der Praxis an den Vorgaben der DIN 4226-100. Wie die Praxiserfahrungen zeigen, werden die hiernach maximal erlaubten Werte
um eine bis zwei Größenordnungen unterschritten, d.h. die gemessenen Belastungen liegen um den Faktor 10 bis 100 unter den maximal erlaubten
Werten.
Als Zuschlag in der Herstellung von Transportbeton sind mit Typ 1 und Typ 2 zwei Gesteinskörnungsmischungen zugelassen. Typ 1 beschreibt eine
Mischung aus überwiegend Altbeton oder Gesteinskörnung (>90%). Typ 2 erlaubt einen Anteil an gebrochenem Mauerwerk von maximal 30%, so dass die
Anteile an aufbereitetem Altbeton oder Gesteinskörnung hier bei >70% liegen. Nach der Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton darf Typ 1 je
nach Expositionsklasse bis zu 45 Vol.% im Zuschlag enthalten sein, Typ 2 bis zu 35 Vol.%.
Forrás: http://www.rc-beton.de/rc-beton.html
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MSZ 4798:2016
3.1.4.8. Újrahasznosított beton
Újrahasznosított
a
beton,
ha
újrahasznosított
adalékanyagot (lásd az MSZ 4798:2016 szabvány 3.1.2.16.
szakaszát)
vagy
az
adalékanyag-mennyiségre
vonatkoztatva több mint 5 tömegszázalék visszanyert
adalékanyagot (lásd az MSZ 4798:2016 szabvány 3.1.2.14.
és 3.1.2.15. szakaszait) tartalmaz.
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MSZ 4798:2016 szabvány
D melléklet (előírás) „Speciális geotechnikai munkákhoz a beton
műszaki követelményeinek és megfelelőségének kiegészítő
követelményei (speciális mélyépítési munkák esetén)”
D1. szakasz: Általános előírások
Speciális geotechnikai munkák esetén a cementekre, a legkisebb
cementtartalomra, a legkisebb finomszem-tartalomra, a
legnagyobb víz/cement tényezőre, a konzisztencia tervezett
értékeire és a tervezett értékek legnagyobb tűréseire vonatkozó
előírások eltérhetnek a más munkákra vonatkozó előírásoktól.
Speciális mélyépítési munkák esetén az F1. és NAD F1. táblázat
határértékeit csak akkor kell alkalmazni, ha e D melléklet vagy más,
mélyépítési munkákra vonatkozó előírás követelményeinek nem
mond ellent.
20

MSZ 4798:2016 szabvány
D melléklet (előírás) „Speciális geotechnikai munkákhoz a beton műszaki
követelményeinek és megfelelőségének kiegészítő követelményei (speciális
mélyépítési munkák esetén)”
D2.2. szakasz: Újrahasznosított vagy porózus adalékanyagok felhasználása az
idő múlásával hatással lehet a konzisztencia eltarthatóságára (a beton
dermedésére). Újrahasznosított vagy visszanyert tört adalékanyagot speciális
mélyépítési munkák esetén nem szabad alkalmazni.
Új Tisza-híd cölöpözési
munkái az M43 autópályán.
A nagyátmérőjű cölöpök
mélysége 43 m.
Kivitelező: HBM HídépítőSoletanche Bachy
Mélyalapozó Kft.
Forrás:
http://www.hbm.hu/referenci
ak/referencia.php?mid=14d0
b2d8ea88dd
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MSZ 4798:2016 szabvány
E2. táblázat: Legnagyobb százalékos értékek a durva adalékanyag
újrahasznosított,
illetve
visszanyert
adalékanyaggal
való
helyettesítése esetén (tömeg%)
Az újrahasznosított adalékanyag típusa
A típus:
(Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1-)
B típusb):
(Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2-)
a)

X0

Környezeti osztály
XC3, XC4,
XC1, XC2
XF1, XA1,
XD1

Minden más
környezeti
osztálya)

50 %

30 %

30 %

0%

50 %

20 %

0%

0%

Ismert eredetű, újrahasznosított A típusú adalékanyag alkalmazható azokban a környezeti
osztályokban, amelyekre az eredeti betont tervezték legfeljebb 30% helyettesítéssel.

Az XF2, XF3 és XF4 környezeti osztályok esetén az 5.5.5. szakasz (12) bekezdését, az XF1,
XF2(H), XF3(H) és XF4(H) környezeti osztályok esetén az 5.5.5. szakasz (13) és (14)
bekezdését figyelembe kell venni.
b)

Újrahasznosított B típusú adalékanyagot nem szabad felhasználni olyan betonban,
amelynek nyomószilárdsági osztálya > C30/37.
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MSZ 4798:2016 szabvány E3. táblázata:
Ajánlások az MSZ EN 12620 szerinti újrahasznosított durva adalékanyagokra
Tulajdonsága)

Finomszem-tartalom
Szemalak (lemezességi
szám vagy
szemalaktényező)
Aprózódással szembeni
ellenállás

Az MSZ EN
12620:2002+A
1:2008 fejezete

Típus

4.6. és D
melléklet

A+B

Osztály vagy közölt érték.

4.4.

A+B

< Fl50 vagy < SI55

5.2.

A+B

< LA50 vagy < SZ32

Szemcse testsűrűség
kiszárított állapotban ρrd

5.5.

Vízfelvétel

5.5.

Alkotóanyagokb)

5.8.

Vízoldható szulfát tartalom
Savoldható klorid ion
tartalom
Hatás a kötési idő
kezdetére

Osztály az MSZ EN 12620 szerint

A

> 2100 kg/m3

B

> 1700 kg/m3

6.3.3.

A+B
A
B
A+B

Közölt érték.
Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2< SS0,2

6.2.

A+B

Közölt érték.

6.4.1.

A+B

< A40

a) Az NR kategória (nincs követelmény) vonatkozik azokra a tulajdonságokra, amelyek nem szerepelnek a táblázatban
és amelyekre az MSZ EN 12620 szerint egy NR kategória megadható.
b) Olyan különleges felhasználások esetén, amelyek során egy kiemelt minőségű felületkezelésre van szükség,
az alkotóanyag FL osztályát célszerű FL0,2- osztályra korlátozni.
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MSZ 4798:2016 szabvány
NAD E2. táblázat (Zúzottkő, zúzottkavics és újrahasznosított, illetve
visszanyert, tört adalékanyag frakciókra vonatkozó követelmények)
alatti megjegyzések:
d) Újrahasznosított adalékanyag és visszanyert, tört adalékanyag
frakciók esetén a magnézium-szulfátos kristályosítás helyett
az MSZ EN 1967-1 szerinti fagyállóság vizsgálatot kell végezni, ha a
fagy- és olvasztósó-állóság követelmény.
Az indoklás az, hogy a magnézium-szulfát oldat hatására az
újrahasznosított beton cementköve szabad kalcium-hidroxidjának
felhasználásával gipsz, vagy a trikalcium-aluminát-hidrátból
másodlagos ettringit képződik, amelynek repesztő ereje igen nagy.
Ha az átalakulás a magnézium-szulfátos kristályosítási vizsgálat
ideje alatt kialakul, akkor a vizsgálati eredmény a fagyállóságon kívül
az újrahasznosított beton szulfátállóságának is jellemzője, és ezért a
vizsgálat szigorúbb, mint a természetes adalékanyagok (például
zúzottkövek) esetén.
24

e)

Az MSZ EN 1967-1 szerinti fagyállóság vizsgálatot
újrahasznosított adalékanyag és visszanyert, tört adalékanyag
frakciók esetén kell elvégezni, és a NAD E2. táblázat
követelmény értékei is csak ezekre vonatkoznak. Légbuborékos
fagy-, illetve fagy- és olvasztósó-álló betont (környezeti osztálya:
XF2, XF3, XF4) újrahasznosított adalékanyaggal vagy
visszanyert, tört adalékanyaggal készíteni általában csak akkor
ajánlott, ha az újrahasznosított adalékanyagot vagy a
visszanyert, tört adalékanyagot légbuborékos betonból állították
elő.
i) A vízoldható szulfáttartalom MSZ EN 1744-1 szerinti
vizsgálatát csak újrahasznosított adalékanyag frakciók esetén
kell elvégezni.
j) Az XA4(H), XA5(H) és XA6(H) környezeti osztályú betonokat
újrahasznosított adalékanyag frakciókkal készíteni nem szabad.
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MSZ 4798:2016
E3. Ajánlások a durva újrahasznosított, illetve durva visszanyert, tört
adalékanyagok felhasználására
MEGJEGYZÉS: Az újrahasznosított adalékanyagoknál előforduló alkálikovasav reakció kockázatával kapcsolatosan lásd az MSZ EN
12620:2002+A1:2008 szabvány G3.2. szakaszát.
MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány G3.2. szakasza
Az újrahasznosított kőanyaghalmazok használata befolyásolhatja az e
szabvány szerinti óvintézkedések hatékonyságát. Újrahasznosított beton
kőanyaghalmaz esetén szükség lesz annak kiderítésére, hogy az eredeti
beton nem tartalmaz-e reakcióképes kőanyaghalmazt, és ha az új beton
(vagy abban lévő cement) alkáli-tartalma korlátozva van, akkor az
újrahasznosított beton kőanyaghalmaz alkáli-tartalmát meg kell határozni,
és azt figyelembe kell venni. Általánosan használt újrahasznosított
kőanyaghalmaz esetén megfelelő, ha azt potenciálisan reakcióképes
anyagként veszik figyelembe, hacsak már meg nem állapították róla, hogy
nem reakcióképes. Mindkét esetben az előre nem látható összetételbeli
változékonyságot ajánlatos figyelembe venni.
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MSZ 4798:2016 5.5.5. Fagyállóság
(12) Légbuborékos fagy-, illetve fagy- és olvasztósó-álló betont
újrahasznosított adalékanyaggal vagy visszanyert adalékanyaggal
készíteni csak akkor ajánlott, ha az újrahasznosított adalékanyagot
vagy a visszanyert adalékanyagot légbuborékos betonból állították elő.
(13) Fagy-, illetve fagy- és olvasztósóálló beton készítéséhez a 4 mm
alatti újrahasznosított adalékanyagot csak akkor szabad alkalmazni,
ha az az építés helyén bontott, ismert anyagtulajdonságú szerkezetből
származik, a 4 mm alatti visszanyert adalékanyagot pedig akkor, ha az
a betongyárban keletkezett.
Az újrahasznosított 4 mm alatti adalékanyagot tartalmazó
adalékanyaggal a betonba a cementtartalomra vonatkoztatott
legfeljebb 0,01 tömeg% klorid-iont (Cl-) szabad bevinni.
(14) Fagy-, illetve fagy- és olvasztósóálló feszített vasbeton
készítéséhez újrahasznosított vagy vissszanyert adalékanyagot nem
szabad alkalmazni.
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Visszanyert víz (betongyártási folyamatból visszanyert)
angolul: water recovered from processes in the concrete
industrie
németül: bei der Betonherstellung anfallendes Wasser
franciául: l'eau récupérée des processus de l’industrie
du béton
MSZ 4798:2016 3.1.2.19. visszanyert víz
Friss beton készítésénél visszamaradó víz, továbbá
a betonkeverődobok, mixerek, szivattyúk mosóvize,
betonvágáshoz és a betonfelület kimosásához használt víz
(MSZ EN 1008).
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Friss beton szétmosó berendezés
1. Friss víz vezeték
2. Vízvezeték mixermosáshoz
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Friss beton szétmosó berendezés transzportbeton üzemek részére
Forrás: http://geco-online.de/index.php/de/produkte/loesungen-fuertransportbetonwerke-ger/flotmat-15-25-ger
• A berendezés kiosztályozza a durva adalékanyagot a zagyból, amely zagy a mosóvíz +
beton keverővíz + cement + finom adalékanyag keverékéből áll.
• Ezután kétlépcsős mosással kb. 0,2 mm-nél szétválasztja a cementet és a finom
adalékanyagot.
•A finom zagyot (mosóvíz + beton keverővíz + cement) medencébe vagy silóba vezetik,
ahol kiülepedést állandó keveréssel megakadályozzák.
• A finom zagyot ezután vagy új beton keveréséhez használják, vagy a vizet visszanyerik
belőle, amelyet megtisztítanak és ha szükséges semlegesítenek.
30
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Waschwasser vom Auswaschen in Transportbetonsowie Fertigteilwerken enthält aktiven Zement und ist
stark alkalisch. Falls es nicht komplett in der
Produktion wiederverwendet wird, kann es geklärt
werden. Die Feststoffe werden hierbei vom Wasser
getrennt. Das geklärte Wasser kann zum Reinigen bzw.
zum Auswaschen von Fertigteilen verwendet werden.

32

PH- NEUTRALISATION mittels CO2
Waschwasser das beim Auswaschen von Restbeton in Transportbeton- sowie Fertigteilwerken entsteht, enthält aktiven Zement und ist
dadurch stark alkalisch. Falls das anfallende Brauchwasser nicht komplett in der Produktion wiederverwendet werden kann, ist dieses zu
klären (Trennung der Feststoffen vom Wasser). Das geklärte Wasser kann zu Reinigungszwecken bzw. zum Auswaschen von Fertigteilen
verwendet werden. Entsprechend den Vorschriften des Arbeitsschutzes bzw. betriebsbedingter Erfordernisse (z.B. Vermeidung von
Schleierbildung bei Waschbeton), kann es notwendig werden das geklärte Wasser zu neutralisieren. Hierzu ist eine Neutralisation mittels
Kohlendioxid (CO2 ) geeignet, da bedingt durch das CO2 und dessen Puffersystem mit Wasser eine Fehldosierung nahezu unmöglich ist.
Durch den Einsatz von Kohlendioxid werden keinerlei schädliche Substanzen in das geklärte Wasser eingetragen.
Das Verfahren - Durchflussneutralisation in der Rohrleitung:
Das CO2 wird mittels einer Dosierlanze bzw. Zweiphasen-Düse in die Brauchwasserleitung injeziert. Ein nachgeschalteter statischer
Mischer sorgt für eine optimale Durchmischung sowie Lösung des CO2 im Brauchwasser. Ein über die SPS gesteuertes Regelventil an der
Zuleitung regelt die CO2 – Zufuhr. Das gelöste Kohlendioxid reagiert mit dem Wasser zu Kohlensäure, welche die alkalischen Bestandteile
des Wassers neutralisiert und so den pH- Wert senkt. Auf diese Art und Weise wird eine zuverlässige Neutralisation erreicht.
Einleitung von neutralisiertem Wasser in den Kanal:
Falls das geklärte Wasser in einen Kanal eingeleitet werden soll, wird dieses in einem Behälter gesammelt. Dort wird mittels einer
zusätzlichen Messsonde der pH- Wert kontrolliert.Die Messergebnisse werden auf einem Drucker,USB-Stick etc.dokumentiert. Das geklärte
Wasser wird nur dann in den Kanal gepumpt, wenn der behördlicherseits vorgegebene pH-Zielwert im Becken erreicht ist. Gegebenenfalls
wird das geklärte Wasser über einen Bypass zurückgepumpt und nochmals mit Kohlendioxid versetzt.
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MSZ 4798:2016
5.2.4. A visszanyert víz keverővízként való felhasználása
A
betongyártásból
származó
visszanyert
víz
önmagában, ivóvízzel vagy az MSZ EN 1008
szabványnak
megfelelő
talajvízzel
keverve
felhasználható keverővízként
• betonacélt nem tartalmazó betonokhoz,
• vasbetonokhoz és
• beágyazott fémet tartalmazó betonokhoz, valamint
• feszített vasbetonokhoz,
ha az MSZ EN 1008 szerinti követelmények teljesülnek.
Visszanyert vizet nagy szilárdságú vagy légbuborékos
beton készítéséhez nem ajánlott, öntömörödő beton
készítéséhez nem szabad használni.
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MSZ EN 1008:2003 Keverővíz betonhoz. A betonkeverékhez
szükséges víz mintavétele, vizsgálata és alkalmasságának
meghatározása, beleértve a betongyártási folyamatból
visszanyert vizet is

MSZ 4798:2016 A melléklet (előírás) Típusvizsgálat ►
A4. Vizsgálati feltételek
(8) Ha visszanyert vizet használnak fel az öntömörödő beton
előállítására, akkor a típusvizsgálatoknak igazolnia kell,
hogy a friss beton tulajdonságai megfelelnek az
előírásoknak, figyelembe véve a visszanyert víz szárazanyag
tartalmának és kémiai elemzésének változásait a tervezett
gyártási helyszínen.
E szabvány szerint visszanyert víz öntömörödő beton
készítéséhez nem használható.
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MSZ 4798:2016 Típusvizsgálat
3.1.5.9. típusvizsgálat
angolul: initial test;
németül: Erstprüfung;
franciául: essai initial
A gyártás megkezdése előtt az új beton olyan
betonösszetételének megállapítása érdekében végzett
ellenőrző vizsgálat vagy vizsgálatok, amellyel vagy
amelyekkel a beton friss és szilárd állapotára előírt
valamennyi követelmény kielégíthető.
Magyarul korábban próbakeverésnek neveztük!
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A legújabb DIN 1045-2 bővebben ír az E melléletben, mint az EN 206.
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A skóciai Edinburgh mellett fekvő Cockenzie erőmű ikerkéményeinek bontása
irányított robbantással
Forrás: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-34368781
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A skóciai Edinburgh mellett fekvő Cockenzie erőmű ikerkéményeinek bontása
irányított robbantással
Forrás: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-34368781
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A skóciai Edinburgh mellett fekvő Cockenzie erőmű ikerkéményeinek bontása
irányított robbantással
Forrás: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-34368781
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A skóciai Edinburgh mellett fekvő Cockenzie erőmű ikerkéményeinek bontása
irányított robbantással
Forrás: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-34368781
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A skóciai Edinburgh mellett fekvő Cockenzie erőmű ikerkéményeinek bontása
irányított robbantással
Forrás: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-34368781
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A Didcot-erőmű hűtőtornyainak bontása robbantással
Forrás: http://indavideo.hu/video/Didcot-erom_htotornyok_felrobbantasa?autostart=1
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A Didcot-erőmű hűtőtornyainak bontása robbantással
Forrás: http://indavideo.hu/video/Didcot-erom_htotornyok_felrobbantasa?autostart=1
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A Didcot-erőmű hűtőtornyainak bontása robbantással
Forrás: http://indavideo.hu/video/Didcot-erom_htotornyok_felrobbantasa?autostart=1
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A Didcot-erőmű hűtőtornyainak bontása robbantással
Forrás: http://indavideo.hu/video/Didcot-erom_htotornyok_felrobbantasa?autostart=1
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A Didcot-erőmű hűtőtornyainak bontása robbantással
Forrás: http://indavideo.hu/video/Didcot-erom_htotornyok_felrobbantasa?autostart=1
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A közép-kínai Shaanxi tartományban lévő Xi'an városban 2015. november 15-én irányított
robbantással bontottak le egy 27 emeletes, 118 méter magas épületet.

Montag, 16. November 2015.
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Ez eddig Kína legmagasabb elbontott épülete.
A híradások szerint az épületet sohasem használták.
Építési alapterülete 37000 m2 volt.

A közép-kínai Shaanxi tartományban lévő Xi'an városban 2015. november 15-én irányított
robbantással bontottak le egy 27 emeletes, 118 méter magas épületet.
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Forrás: http://en.people.cn/n/2015/1116/c90000-8977146.html, Photo: Xinhua/Tao Ming

A közép-kínai Shaanxi tartományban lévő Xi'an városban 2015. november 15-én irányított
robbantással bontottak le egy 27 emeletes, 118 méter magas épületet.
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Forrás: http://en.people.cn/n/2015/1116/c90000-8977146.html, Photo: Xinhua/Tao Ming

A közép-kínai Shaanxi tartományban lévő Xi'an városban 2015. november 15-én irányított
robbantással bontottak le egy 27 emeletes, 118 méter magas épületet.
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Forrás: http://en.people.cn/n/2015/1116/c90000-8977146.html, Photo: Xinhua/Tao Ming

A közép-kínai Shaanxi tartományban lévő Xi'an városban 2015. november 15-én irányított
robbantással bontottak le egy 27 emeletes, 118 méter magas épületet.
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Forrás: http://en.people.cn/n/2015/1116/c90000-8977146.html, Photo: Xinhua/Tao Ming

Xi'an, városfal
Big Wild Goose Pagoda
„Nagy-vadlúd” buddhista pagoda

http://rgd29.org/miscellaneous/about-xian

A világ nyolcadik csodájaként emlegetett „Terrakotta harcosok és
lovak” antik síremlék a mintegy 3100 éves Xi’an városban található
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Köszönöm a
szíves figyelmüket…
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