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Alkalmazási terület

A beton hulladék alkalmas lehet: 

• az MSZ 4798:2016 szabvány 
szerinti közönséges betonok
készítésére;

• közönséges beton és vasbeton 
monolit szerkezetek készítésére.
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• beton, vasbeton, feszített

vasbeton előregyártott elemek

gyártására, de

feszített vasbeton elemek
gyártására csak a
betonelőregyártó üzem saját
építőanyaggyártási hulladékát
szabad használni.

Kausay
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A beton hulladék nem alkalmas

újrahasznosításra, ha

• bauxitbeton; 

• acél-gyártási Martin-salak       

adalékanyagú salakbeton;

• kazánsalak (szénsalak) 

adalékanyagú salakbeton 

(például Mátrai-féle födém); 

• radioaktív salak;

• azbeszt tartalmú hulladék. 
Kausay
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Budapest, IX. Lónyay utca 56.
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Budapest, IX. Ráday u. 57.
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Budapest, IX. Közraktár utca
Kausay



Bontott, beton-

adalékanyagként 

újrahasznosítható 

hulladékok csoport 

beosztása 

Beton Tégla Habarcs 

szemek aránya 4 mm 

szemnagyság felett, tömeg%

Beton hulladék 85 - 100 0 - 13 0 - 2

Beton-tégla
vegyes

50 - 85 13 - 43 2 - 7

Tégla-beton

vegyes

15 - 50 43 - 73 7 – 12

Tégla hulladék 0 - 15 73 - 86 12 - 14
Kausay 8
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Csoport beosztás összetétel alapján:

Kausay
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▪ Az újrahasznosított beton-

hulladék adalékanyagú 

betonokat nem kavicsbetonként, 

hanem zúzottkőbetonként

kell megtervezni, amelynek 

során a betonhulladék 

kőzetfizikai tulajdonságait

számításba kell venni. 

Kausay
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Tulajdonság 

és vizsgálati 

módszer

Vizs-

gálhat

ó

szem-

nagy-

ság 

mm

A betonhulladék adalékanyagok kőzetfizikai csoportjai 

Kőzetfizikai csoportok a betonhulladék alternatív-vizsgálata esetén

Kfú-A Kfú-B
Kfú-C Kfú-D

Kfú-C1 Kfú-C2 Kfú-D1 Kfú-D2

Los Angeles 

aprózódás, 

tömeg%

MSZ EN 1097-2

3-80

15 < 

aLA20
d1-d2

≤ 20

20 < 

aLA25
d1-d2

≤  25

25 < 

aLA30
d1-d2

≤  30

30 < 

aLA35
d1-d2

≤  35

35 < 

aLA40
d1-d2

≤  40

40 < 

aLA45
d1-d2

≤  45

Mikro-Deval 

aprózódás, vizes 

eljárás, tömeg% 

MSZ EN 1097-1

2-24

10 <

aMD15
d1-d2

≤  15

15 < 

aMD20
d1-d2

≤ 20

20 < 

aMD25
d1-d2

≤  25

20 < 

aMD25
d1-d2

≤  25

25 < 

aMD30
d1-d2

≤  30

25 < 

aMD30
d1-d2

≤  30

Újrahasznosított beton 

megengedett legnagyobb 

nyomószilárdsági osztálya 

ha a 4 mm feletti adalékanyag 40 tömeg%-a újrahasznosított 

betonhulladék és 60 tömeg%-a kavics vagy zúzottkő. 

A 4 mm alatti rész általában részben vagy egészben természetes homok.

C45/55 C30/37 C16/20 C12/15 C8/10 C6/8

Betonhulladék adalékanyagok kőzetfizikai 

csoportjai alternatív vizsgálat esetén

Kausay
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A kőzetfizikai csoportoknak megfelelő aprózódási csoportok

a 4/2019. (V I I.1.) ÉPMI építésügyi műszaki irányelv szerintKausay
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4/2019. (V I I.1.) ÉPMI „Építési-bontási hulladékok újrafeldolgozásából 

előállított kőanyaghalmazok feltételei a magasépítésben” Kausay
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Los Angeles dob      

Mikro-Deval dobKausay



19

Az [ÚT 2-3.710:2008]

e-UT 05.02.31 útügyi 

műszaki előírás az 

útbetonhulladék 

– a betonútépítésben, 

beton-adalékanyagként 

történő – újrahasznosítását

szabályozza. 

Az útbetonok készítéséhez 

alkalmas útbetonhulladék 

tulajdonságait 

és az újrahasznosított 

adalékanyagú útbetonok 

gyártásának és 

alkalmazásának műszaki 

feltételeit tárgyalja. 
Kausay
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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.

21Kausay
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F.2.4. Egyéb közvetett vizsgálatok

Ügyelni kell arra, hogy a magnézium-szulfátos kristályosítási

vizsgálat (a fagyállóság vizsgálat alternatívájaként) a

cementkötésű újrahasznosított adalékanyagok vizsgálatára

nem alkalmas.

Az európai szabvány a figyelmeztetéshez nem fűz

magyarázatot és irodalmi hivatkozást nem közöl.

Az indoklás bizonyára az, hogy a magnézium-szulfát oldat

hatására a bontott beton cementköve szabad kalcium-

hidroxidjának felhasználásával gipsz, vagy a trikalcium-

aluminát-hidrátból másodlagos ettringit képződik. Ezek

repesztő ereje igen nagy. Ha az átalakulás a magnézium-

szulfátos kristályosítási vizsgálat ideje alatt kialakul, akkor a

vizsgálati eredmény a fagyállóságon kívül a bontott beton

szulfátállóságának is jellemzője, és ezért a vizsgálat

szigorúbb, mint a természetes adalékanyagok (például

zúzottkövek) esetén.
Kausay



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. 23Kausay



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.

24Kausay



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 előregyártott

elemekből nyerik (EN 13369:2013), és keletkezhet építés közben az

építéshelyen is.

25Kausay
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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.

Kausay



27

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.
Kausay
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Az európai szabványokat öt-tíz évente felülvizsgálják,

az MSZ EN 12620 beton-adalékanyag szabványra 2008-ban

került sor, és ekkor az újrahasznosított adalékanyagokkal

foglalkozó részt jelentősen kibővítették.

Kausay



29

Összetevő Részarány, tömeg% Osztály

Rc ≥ 90 Rc 90

Beton és habarcs ≥ 80 Rc 8o

a prEN 933-11 ≥ 70 Rc 70

szabványtervezettel ≥ 50 Rc 50

összhangban lévő jel < 50 Rc megadott

Nincs követelmény Rc NR

Rc + Ru ≥ 95 Rcu 95

Kötetlen, természetes ≥ 90 Rcu 90

és hidraulikusan ≥ 70 Rcu 70

kötött kőanyag ≥ 50 Rcu 50

szemek < 50 Rcu megadott

Nincs követelmény Rcu NR

MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány, 20. táblázat: A durva 

újrahasznosított betonadalékanyag az összetevők részaránya szerint

Kausay
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Összetevő Részarány, tömeg% Osztály

Rb ≤ 10 Rb 10-

Tégla, cserép, ≤ 30 Rb 30-

mészhomoktégla, ≤ 50 Rb 50-

gázbeton (keresked. > 50 Rb megadott

neve: pórusbeton) Nincs követelmény Rb NR

Ra ≤ 1 Ra 1-

Bitumen tartalmú ≤ 5 Ra 5-

anyagok ≤ 10 Ra 10-

X + Rg ≤ 0,5 XRg 0,5-

Agyag, fém, fel  nem úszó ≤ 1 XRg 1-

fa, műanyag, gipsz + üveg ≤ 2 XRg 2-
Kausay
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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.

Kausay
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A visszanyert tört adalékanyag fogalmával és ezek

követelményével az MSZ EN 13369:2013 „Előregyártott

betontermékek általános szabályai” európai szabvány foglalkozik,

amely ezáltal megkülönbözteti a visszanyert tört adalékanyagot a

visszanyert mosott adalékanyagtól és az újrahasznosított

adalékanyagtól.

Kausay
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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.

Kausay
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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)”

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 Hídépítő-

Soletanche Bachy 

Mélyalapozó Kft.

Forrás: 

http://www.hbm.hu/referenci

ak/referencia.php?mid=14d0

b2d8ea88dd

Kausay
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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

Környezeti osztály

X0 XC1, XC2

XC3, XC4, 

XF1, XA1, 

XD1

Minden más 

környezeti 

osztálya)

A típus:

(Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1-)
50 % 30 % 30 % 0 %

B típusb):

(Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2-)
50 % 20 % 0 % 0 %

a) 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.

Kausay
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Tulajdonsága)

Az MSZ EN 

12620:2002+A

1:2008 fejezete

Típus Osztály az MSZ EN 12620 szerint

Finomszem-tartalom
4.6. és D 

melléklet
A + B Osztály vagy közölt érték.

Szemalak (lemezességi 

szám vagy 

szemalaktényező)

4.4. A + B < Fl50 vagy < SI55

Aprózódással szembeni  

ellenállás
5.2. A + B < LA50 vagy < SZ32

Szemcse testsűrűség 

kiszárított állapotban ρrd

5.5.
A > 2100 kg/m3

B > 1700 kg/m3

Vízfelvétel 5.5. A + B Közölt érték.

Alkotóanyagokb) 5.8.
A Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1-

B Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2-

Vízoldható szulfát tartalom 6.3.3. A + B < SS0,2

Savoldható klorid ion 

tartalom
6.2. A + B Közölt érték.

Hatás a kötési idő 

kezdetére
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.

MSZ 4798:2016 szabvány E3. táblázata:

Ajánlások az MSZ EN 12620 szerinti újrahasznosított durva adalékanyagokra

Kausay
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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.
Kausay
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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.
Kausay
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MSZ 4798:2016

E3. Ajánlások a durva újrahasznosított, illetve durva visszanyert, tört

adalékanyagok felhasználására

MEGJEGYZÉS: Az újrahasznosított adalékanyagoknál előforduló alkáli-

kovasav 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.
Kausay
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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.

Kausay
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A tégla vagy téglatartalmú 

vegyes hulladék

alkalmas lehet:

• MSZ 4798:2016 szerinti

- könnyűbetonok készítésére;

- könnyűbeton elemek

gyártására;

- könnyűbeton szerkezetek

készítésére.
Kausay
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8/16 mm szemnagyságú téglahulladék

halmaz-szilárdság diagramja

y = 0,0045x
2
 - 0,0211x + 0,2971

R
2
 = 0,8706

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 5 10 15 20 25 30

Összenyomódás, mm

T
e
r
h

e
lő

 n
y

o
m

á
s,

 N
/m

m
2

1,68 N/mm
2

Kausay



44

Az újrahasznosított       

adalékanyagú betonok  

vízadagolását a beton-, illetve 

különösen a téglatörmelék

jelentős vízfelvételére 

tekintettel a rövid-idejű

(például 0,10 órás) 

vízfelvétellel meg kell növelni.
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Téglahulladék frakciók mértékadó vízfelvétele az idő 

függvényében
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A műszaki irányelv 

több éves

előkészítés után, 

egy év (2004/2005) 

alatt készült el.
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Újrahasznosított betonból készült 

mederlap hajlító-húzószilárdság vizsgálataKausay
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= Nemzetközi Betonszövetség

(federation internationale du beton) 

A fib Magyar Tagozata

a BME Építőanyagok 

és Magasépítés 

Tanszéken működik.

Elnöke:

Dr. Balázs L. György

egyetemi tanár
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Rugalmassági modulus

A bontási, építési, építőanyag-gyártási hulladékból

készített újrahasznosított beton és könnyűbeton

rugalmassági modulusa elmarad a kavicsbeton

rugalmassági modulusától.

Irodalmi adatok szerint, ha a 4 mm feletti beton

hulladék adalékanyag mennyisége az újrahasznosított

betonban

• nulláról (kavicsbeton) 50 tömeg%-ra

(újrahasznosított beton) nő, akkor a rugalmassági

modulus mintegy 17,5 %-kal (34.000 N/mm2-ről

28.000 N/mm2-re) csökken,

• nulláról (kavicsbeton) 100 tömeg%-ra

(újrahasznosított beton) nő, akkor a rugalmassági

modulus mintegy 20,5 %-kal (34.000 N/mm2-ről

27.000 N/mm2-re) csökken.Kausay
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A rugalmassági modulus csökkenésének

mértékét az is befolyásolja, hogy a beton

hulladék adalékanyagot mekkora

nyomószilárdságú betonból állították

elő.

A kisebb saját nyomószilárdságú beton

hulladék jobban csökkenti az

újrahasznosított beton rugalmassági

modulusát, mint a nagyobb saját

nyomószilárdságú betonból származó

hulladék adalékanyag.
Kausay
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A tégla hulladék adalékanyagú újrahasznosított

beton rugalmassági modulusának csökkenése

a kavicsbetonéhoz képest jelentősen nagyobb,

mint a beton hulladék adalékanyagú

újrahasznosított betoné. Ha a 4 mm feletti tégla

hulladék adalékanyag mennyisége az

újrahasznosított betonban

• nulláról (kavicsbeton) 50 tömeg%-ra

(újrahasznosított beton) nő, akkor a

rugalmassági modulus mintegy 32 %-kal

(34.000 N/mm2-ről 23.000 N/mm2-re) csökken,

• nulláról (kavicsbeton) 100 tömeg%-ra

(újrahasznosított beton) nő, akkor a

rugalmassági modulus mintegy 48,5 %-kal

(34.000 N/mm2-ről 17.500 N/mm2-re) csökken.Kausay
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Zsugorodás

A beton zsugorodása időben lejátszódó folyamat,

amely első sorban a környezet nedvességétől, az

építőelem vagy szerkezeti elem méretétől és a

beton összetételétől függ. A zsugorodást a tartó

teherbírási határállapotának igazolásakor csak

akkor kell figyelembe venni, ha az lényeges,

például a vasbeton szerkezeti elem méretezése a

II. feszültségi állapot (repedéskorlátozás esete)

alapján történik.

A bontási, építési, építőanyag-gyártási hulladékból

készített újrahasznosított beton és könnyűbeton

zsugorodása nagyobb, mint a kavicsbeton

zsugorodása.
Kausay
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Irodalmi adatok szerint, a 320 kg/m3 cementtartalmú,

0,55 víz-cement tényezőjű, 100 tömeg%-ban beton

hulladék adalékanyagú újrahasznosított beton

zsugorodása 250 napos korban közel duplája (1,15 ‰)

is lehet a referencia kavicsbeton zsugorodásának

(0,59 ‰).

Az adalékanyag rugalmassági modulusa is jelentősen

befolyásolja a zsugorodást. A beton hulladék

rugalmassági modulusa arányos a saját

nyomószilárdságával, ezért a beton hulladék

adalékanyagú újrahasznosított beton zsugorodását

mérsékli (0,90 ‰), ha a beton hulladék adalékanyag

saját nyomószilárdsága növekszik.

Kausay
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Mérések szerint 7 – 50 napos kor között a kavicsbeton

gyorsabban szárad, mint az újrahasznosított beton, és

ezért ebben a korai időszakban az újrahasznosított

beton zsugorodása kisebb, mint a kavicsbetoné,

50 napos korban pedig vele azonos (mintegy 0,3 ‰).

Ezt követően az újrahasznosított beton gyorsabban

zsugorodik, és a 100 %-ban beton hulladék

adalékanyagú újrahasznosított beton zsugorodása

170 napos korban a kavicsbeton zsugorodásánál

(0,43 ‰) mintegy 58 %-kal nagyobb (0,68 ‰).

Ha a 4 mm alatti szemek természetes homokból állnak,

akkor az újrahasznosított beton zsugorodása

170 napos korban a kavicsbeton zsugorodásánál

(0,43 ‰) csak mintegy 33 %-kal nagyobb (0,57 ‰).

Kausay
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Kúszás

A bontási, építési, építőanyag-gyártási hulladékból

készített újrahasznosított beton és könnyűbeton

kúszása nagyobb, mint a kavicsbeton kúszása.

Irodalmi adatok szerint a 100 %-ban beton hulladék

adalékanyagú beton kúszása a kavicsbeton

kúszásához képest 120 %-kal nagyobb.

Más kísérletek szerint a terhelés után 38 nappal

• a 100 %-ban beton hulladék adalékanyagú beton

kúszási tényezője 43 %-kal nagyobb (0,97),

• a 100 %-ban tégla hulladék adalékanyagú beton

kúszási tényezője 65 %-kal nagyobb (1,12),

mint a referencia kavicsbeton kúszási tényezője

(0,68).
Kausay
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Az újrahasznosított beton nagyobb kúszása a nagyobb

habarcstartalomnak, a kisebb rugalmassági modulusnak, a

bontási hulladék nagyobb víztartalmának tudható be. Ezzel

függ össze, hogy az újrahasznosított beton tartós

szilárdsága a kavicsbetonénak csak 80 %-a.
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Míg 90 napos korban a 4 mm felett beton

hulladék adalékanyagból álló beton kúszási

tényezője (3,6) 33 %-kal nagyobb a

referencia kavicsbeton kúszási tényezőjénél

(2,7), addig a 100 %-ban beton hulladék

adalékanyagból álló beton kúszási

tényezője (8,4) már 210 %-kal nagyobb a

referencia kavicsbeton kúszási tényezőjénél

(2,7).

A kúszási tényező változására tehát a 4 mm

alatti szemek jellegének (természetes vagy

bontott) van jelentős hatása
Kausay
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Kiss és Társa Budafoki Építőipari és Szolg. Kft.

A bontott hulladékot a bontás helyén mobil 

berendezéssel készítik elő 

beton-adalékanyagként való újrahasznosításra.

Kausay
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Mobil osztályozó berendezés
Kausay
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KÉRDÉSEK az SZERKEZET- ÉS ANYAGVIZSGÁLÓ LABOR tantárgy

„Építőanyagok újrahasznosítása” c. témaköréhez

1) Melyek a főbb jellemzői a közönséges (testsűrűségű) beton céljára

adalékanyagként újrahasznosítható betonhulladéknak? Nevezzen meg

legalább három főbb jellemzőt.

Lehetséges válaszok:

• a betonhulladék a 4 mm feletti tartományban legalább 85 tömeg%-ban

beton szemből áll, és legfeljebb 15 tömeg% a tégla+habarcs szemek

aránya;

• testsűrűsége 2000 - 3000 kg/m3 közé esik;

• kőzetfizikai csoportja legalább Kf-D2;

• vízfelvétele legfeljebb 25 tömeg%, a 4 mm feletti szemek rövididejű

(10 perc) vízfelvétele legfeljebb 15 tömeg%;

• az újrahasznosítás helyétől függően, a környezeti osztály

követelményének megfelelő fagy- és olvasztósó-állóság;

• idegen szennyező anyagokat (gipsz, növény, műanyag, üveg stb.)

legfeljebb 0,5 %-ban tartalmaz;

• vízoldható szulfáttartalma SO4-ben kifejezve legfeljebb 0,1 tömeg%.

Kausay



63

2) Milyen fajta betonhulladékot nem szabad újrahasznosítani? Nevezzen meg legalább

három újrahasznosításra alkalmatlan betonhulladék-féleséget.

Lehetséges válaszok:

A betonhulladék nem alkalmas újrahasznosításra, ha

• bauxitbeton;

• acél-gyártási Martin-salak adalékanyagú salakbeton;

• kazánsalak (szénsalak) adalékanyagú salakbeton (például Mátrai-féle födém);

• radioaktív salak;

• azbeszt tartalmú hulladék.

3) Hogyan viszonylik a bontási, építési, építőanyag-gyártási hulladékból készített

újrahasznosított beton rugalmassági modulusa, zsugorodása, kúszása a

kavicsbetonéhoz?

Lehetséges válaszok:

A bontási, építési, építőanyag-gyártási hulladékból készített újrahasznosított beton és

könnyűbeton

• rugalmassági modulusa elmarad a kavicsbeton rugalmassági modulusától

(az újrahasznosított adalékanyagú beton rugalmassági modulusa 20%-kal is kisebb

lehet, mint a kavicsbeton rugalmassági modulusa);

• zsugorodása nagyobb, mint a kavicsbeton zsugorodása (az újrahasznosított beton

zsugorodása 250 napos korban duplája is lehet a kavicsbeton zsugorodásának);

• kúszása nagyobb, mint a kavicsbeton kúszása (a betonhulladék adalékanyagú

beton kúszása a kavicsbeton kúszásának kétszerese is lehet).
Kausay
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4) Hogyan határozzuk meg az újrahasznosított beton adalékanyag alkalmasságát beton

készítés céljára az újrahasznosított adalékanyag fagy- és olvasztósó-állósága alapján?

Válasz:

A zúzottkövek fagy- és olvasztósó-állóságát magnézium-szulfátos kristályosítással

szoktuk vizsgálni, ez az eljárás azonban az újrahasznosított beton adalékanyagok esetén

azért nem használható, mert a beton szemekben a magnézium-szulfát vizsgálati közeg

hatására a cementkő kalcium-hidroxidjából térfogat-növekedéssel gipsz képződhet,

majd a trikalcium-aluminát-hidrátok alakulhatnak jelentős térfogat-növekedés mellett

másodlagos ettringitté. Ha ez a kémiai változás már a kristályosítási vizsgálat alatt

elindul, akkor a szemek összerepedezése, szétesése nem a fagy- és olvasztósó-

állóságot fejezi ki.

Ezért az újrahasznosított beton adalékanyag fagy- és olvasztósó-állóságát 3 %-os

nátrium-klorid oldatban történő tényleges fagyasztással határozzuk meg, mert a nátrium-

klorid kémiai beton-korróziót nem okoz.

Ha biztosak vagyunk abban, hogy az újrahasznosított adalékanyaggal készített betont a

használat során olvasztósó hatása nem éri, akkor az újrahasznosított beton adalékanyag

fagyállóságát tényleges fagyasztással – nátrium-klorid oldat helyett – desztillált vagy

ioncserélt víz fagyasztó-közeg alkalmazásával lehet vizsgálni.

A fagy- és olvasztósó-állóság, illetve a fagyállóság vizsgálat eredménye alapján (a Los

Angeles és a mikro-Deval aprózódás figyelembevételével) az újrahasznosított

adalékanyagot kőzetfizikai csoportba kell sorolni, és ennek alapján eldönthető, hogy az

újrahasznosított adalékanyag milyen nyomószilárdsági osztályú beton készítéséhez

alkalmas.
Kausay
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5) Hogyan határozzuk meg az újrahasznosított beton adalékanyag

alkalmasságát beton készítés céljára az újrahasznosított adalékanyag

szilárdsága alapján?

Egy kis segítség: A bontott hulladékból újrahasznosításra előkészített

adalékanyag szemek sokkal jobban hasonlítanak a zúzottkő szemekhez

(érdes, sarkos, tört szemalakjuk és anyagtani, valamint szilárdsági

változatosságuk folytán), mint a kavicshoz (amely legömbölyödött és anyaga

viszonylag homogén kvarc), ezért a szilárdsági és időállósági (fagy- és

olvasztósó-állósági) tulajdonságát kőzetfizikai csoportba sorolással tudjuk

jellemezni, mint azt a zúzottkövek esetén is tenni szoktuk.

Válasz:

Az újrahasznosított beton adalékanyag szilárdsági megfelelőségét a Los

Angeles aprózódás és a mikro-Deval aprózódás alapján ítéljük meg. A Los

Angeles és a mikro-Deval vizsgálattal kapott aprózódási veszteségek (és a

fagy-olvasztósó-állósági, illetve fagyállósági vizsgálati eredmény) alapján az

újrahasznosított adalékanyagot kőzetfizikai csoportba soroljuk.

A kőzetfizikai csoport függvénye, hogy az újrahasznosított adalékanyag

milyen nyomószilárdsági osztályú beton készítésére alkalmas. Előírás, hogy

az adalékanyag 4 mm feletti szemeinek legfeljebb 40 tömeg%-a lehet

újrahasznosított adalékanyag.
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Köszönöm szépen 

a figyelmüket…
Az alábbi diaképeket is 

szíves figyelmükbe ajánlom.Kausay
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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).

Kausay
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Friss beton szétmosó berendezés

1. Friss víz vezeték

2. Vízvezeték mixermosáshoz

Kausay
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Friss beton szétmosó berendezés transzportbeton üzemek részére

Forrás: http://geco-online.de/index.php/de/produkte/loesungen-fuer-

transportbetonwerke-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.Kausay

http://geco-online.de/index.php/de/produkte/loesungen-fuer-transportbetonwerke-ger/flotmat-15-25-ger
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Waschwasser vom Auswaschen in Transportbeton- sowie 

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.

Újra vissza nem kevert visszanyert víz 

tisztítóberendezése újrahasznosított 

mosóvíz előállítására

Kausay



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.
76Kausay
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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
Kausay
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A skóciai Edinburgh mellett fekvő Cockenzie erőmű ikerkéményeinek bontása
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A skóciai Edinburgh mellett fekvő Cockenzie erőmű ikerkéményeinek bontása

irányított robbantással
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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

Kausay
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A Didcot-erőmű hűtőtornyainak bontása robbantással

Forrás: http://indavideo.hu/video/Didcot-erom_htotornyok_felrobbantasa?autostart=1

Kausay



84
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A Didcot-erőmű hűtőtornyainak bontása robbantással
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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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A közép-kínai Shaanxi tartományban lévő Xi'an városban 2015. november 15-én irányított

robbantással bontottak le egy 27 emeletes, 118 méter magas épületet.

Forrás: http://en.people.cn/n/2015/1116/c90000-8977146.html, Photo: Xinhua/Tao Ming

Ez eddig Kína legmagasabb elbontott épülete.

A híradások szerint az épületet sohasem használták.

Építési alapterülete 37000 m2 volt.

Kausay
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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.

Forrás: http://en.people.cn/n/2015/1116/c90000-8977146.html, Photo: Xinhua/Tao MingKausay
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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.
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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.
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Xi'an, városfal
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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Közraktárak bontása a pesti Duna-parton
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Budapest, IX. Soroksári út, régi  malomépület
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Budapest, VIII. Blaha Lujza tér
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A Blaha Lujza téren, a korábbi Népszínházban, 1908 őszétől az 

1964-es lebontásáig működött a Nemzeti Színház

Az egykori Népszínház fényképe

Kausay



99

Köszönöm  a 
szíves  figyelmüket…
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