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2 Budapest, IX. Lónyay utca 56. 
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A bontási hulladékok 
betonadalékanyagkénti 

újrahasznosításának  
vizsgálatával és szabályozásával  

az utóbbi években 
 több okból is foglalkoztunk: 
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 Magyarországon évente mintegy  
3 millió tonna, a hasznosítás 
szempontjából figyelemre méltó, 
általában nem veszélyes bontási, 
építési és építőanyag-gyártási 
hulladék keletkezik.  

A hasznosítás aránya 2006-ban 
legfeljebb 30 % körülire volt tehető.  



5 Budapest, IX. Ráday u. 57. 
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Az Országgyűlés 110/2002. (XII. 12.) OGY 

határozatával elfogadott,  
a 2003. és 2008. közötti időszakra vonatkozó  

 

Országos Hulladékgazdálkodási  
Terv kimondta: 
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a bontási, építési és 
építőanyag-gyártási hulladék 
fokozottabb újrahasznosítása 

érdekében  
• „hasznosítást és megelőzést 

preferáló előnyben részesítő  
jogszabályokat kell alkotni;  
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• az állami és önkormányzati 
 tenderekben beruházások esetén  

preferálni előnyben kell  
részesíteni a hasznosítható  

építési hulladék felhasználását;  

• meg kell határozni az építési és 
 bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályait;   
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• meg kell oldani bontási hulladék 
  minőségi osztályba sorolását; 

• felül kell vizsgálni az építőipari, 
 útépítési, építési szabványokat;  

• a műszaki irányelveket, 
 és a vizsgálati, minősítési  

eljárásokat módosítani kell…” 
 Mindez egybevág az elképzeléseinkkel, és 
az utóbbiak feladatkörünkbe tartoznak. 



10 Budapest, IX: Lónyay u. 40. 
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 A  témakör művelésének 
indítéka volt az is, hogy az  

MSZ EN 206-1:2002 európai beton 
szabvány kimondja:  

„az adalékanyagok lehetnek 
természetesek, mesterségesek vagy 

korábbi szerkezetekből újra 
hasznosított anyagok” 



12 
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Az MSZ EN 206-1:2002 európai betonszabvány az 
újrahasznosított adalékanyag alkalmazhatóságáról ennyit 
írt: 

3.1.24. Adalékanyag 

Betonhoz alkalmazható, szemcsés ásványi anyag. Az 
adalékanyagok lehetnek természetesek, mesterségesek 
vagy korábbi szerkezetekből újra hasznosított anyagok. 

 

Az MSZ 4798-1:2004 szabványban ehhez ennyit tettek hozzá: 

A bontott épületek és szerkezetek törmelékéből előállított, és 
újrahasznosított adalékanyagok fizikai és kémiai 
tulajdonságának követelményeivel, felhasználhatóságuk 
feltételeivel ez a szabvány nem foglalkozik.   
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Az adalékanyag szabványok 2008. júliusáig 
érdemben nem foglalkoztak a bontási 

hulladék adalékanyagkénti 
újrahasznosításával, csak kimondták:  
„az olyan adalékanyagokat, amelyek 

alkalmazására nincs kellő tapasztalat,  
gondosan meg kell vizsgálni,  

és kedvező vizsgálati eredmény esetén is 
szükség lehet ezek mindenkori alkalmazási 

területére vonatkozó  
külön szabályozás elkészítésére”.  
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Témakörünket az MSZ EN 12620 európai  
betonadalékanyag szabvány érinti közelről. 
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Az európai szabványokat öt évente felülvizsgálják,  
a beton-adalékanyag szabványra 2008-ban került sor,  

és ekkor az újrahasznosított adalékanyagokkal foglalkozó részt 
jelentősen kibővítették. 
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Tekintsük át  
az MSZ EN 12620:2002+A1:2008 

szabvány újrahasznosított  
betonadalékanyagokkal  
kapcsolatos fontosabb  
         előírásait  

A szabvány 2008. évi verziójában szereplő 
változásokat               jelek között szerepeltetik. 
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Az MSZ EN 12620:2002+A1:2008 európai szabvány 
valamennyi monolit és előregyártott betonféleség – így az 
útbetonok és hasonló burkolatok – adalékanyagára (is) 
vonatkozik, ha annak testsűrűsége kiszárított állapotban 
nagyobb, mint 2000 kg/m3.  
A szabvány 2008. évi verziójának       érvénye az 1500 – 
2000 kg/m3 közötti testsűrűségű, valamint a 4 mm-nél 
finomabb szemű újrahasznosított adalékanyagokra is 
kiterjed. 
Az újrahasznosított adalékanyagok tulajdonságaival, 
vizsgálatával és alkalmazásával még kevés a tapasztalat, 
ezért szükség lehet az alkalmazásukkal járó veszélyek 
nemzeti előírásokban való megfogalmazására, kiegészítő 
tulajdonságok és követelmények szerződésekben történő 
meghatározására.                
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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 
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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- 
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Összetevő Tartalom, 
cm3/kg 

Osztály 

FL ≤ 0,2 a FL 0,2- 
Felúszó anyagok ≤ 2 FL 2- 

≤ 5 FL 5- 
a

 Az FL 0,2- ≤ 0,2 osztály csak különleges felületi 
tulajdonságokat igénylő alkalmazások esetén 
érvényes.  

MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány 
20. táblázatának vége.  

 
A durva újrahasznosított betonadalékanyag az összetételét 
az MSZ EN 933-11:2009 szabvány (Kőanyaghalmazok geometriai 
tulajdonságainak vizsgálata. 11. rész: Újrahasznosított durva kőanyaghalmazok 

alkotóanyagainak osztályozó vizsgálata) szerint kell meghatározni. 
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         6.2. Kloridok 
Az újrahasznosított betonadalékanyagok 
savoldható klorid-ion tartalmát az  
MSZ EN 1744-5:2007 szabvány szerint kell 
meghatározni, és ha szükséges, akkor értékét a 
gyártó kívánságra meg kell adja.   
 
MSZ EN 1744-5:2007 Kőanyaghalmazok kémiai 
tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Savban 
oldható kloridok meghatározása 
 MSZ EN 1744-1:2001 Kőanyaghalmazok kémiai 
tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Kémiai 
elemzés  
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       G.1.2. Újrahasznosított adalékanyagok kloridtartalma 
Különösen a beton és habarcs szemekből álló 
újrahasznosított adalékanyag kalcium-alumínát-hidrát 
vagy más ásványai megkötött kloridokat tartalmazhatnak. 
Valószínűtlen, hogy a megkötött kloridok az MSZ EN 
1744-1:2001 szabvány 7. fejezetében leírt eljárással víz 
hatására extrahálódnak (kioldódnak), különösen akkor, ha 
a minta finom porrá őrölt anyagból áll. 
A legtöbb újrahasznosított adalékanyag kloridion-
tartalma csekély. Minthogy az MSZ EN 1744-5:2007 
szerint meghatározott savoldható klorid-tartalom 
valószínűleg meghaladja a kloridok tényleges mennyiségét, 
ezt az értéket veszik alapul a beton klorid-tartalmának 
számításához. Ezáltal egy járulékos biztonsági tényezőt 
lehet képezni.   
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A karbonátosodott beton, illetve cementkő a 
betonba és vasbetonba szivárgó és a felületen lévő 
olvasztósó-oldatból származó klorid-ionokat nem 
köti meg.  

Az ilyen megkötetlen klorid-ionok többféleképpen 
is kifejtik korrodáló hatásukat. 

Ha a klorid-oldatnak kitett szilárd beton kiszárad, 
akkor a száradást a repedésekben, kapillárisokban 
sókristály-képződés kíséri, amelynek repesztő hatása 
van.  
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A jégnél alacsonyabb olvadáspontú olvasztósó-oldat a 
beton felületi rétegét 5-10 °C-kal lehűti, és az ébredő 
húzófeszültségek szintén repedéseket okozhatnak. Ha a 
lehűlés sebessége gyors, akkor hősokkról beszélünk, és 
fokozottabb károkra számíthatunk.  
Különösen veszélyes, ha a fiatal betont éri az 
olvasztósó- és fagyhatás. 
Útbetonok esetén bizonyos védelmet jelent a 
légbuborékos beton alkalmazása, egyébként pedig a 
tömör beton készítése.  
A beszivárgó klorid az acélbetétet megtámadja, ez 
megrepesztheti a betont, és akár acélbetét szakadáshoz 
is vezethet.  
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           6.3.3. Újrahasznosított betonadalékanyagok 
vízoldható szulfáttartalmának meghatározása  

Ha szükséges, akkor az újrahasznosított 
betonadalékanyag MSZ EN 1744-1:2001 szabvány 
szerint meghatározott vízoldható szulfáttartalmát a 
22. táblázat szerint kell osztályba sorolni. 
22. táblázat: Újrahasznosított betonadalékanyagok 
megengedett vízoldható szulfáttartalma   

Vízoldható szulfáttartalom, 
tömeg% 

Osztály 
SS 

≤ 0,2 SS 0,2 

Nincs követelmény SS NR 
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        G.2. Szulfátok 
Az újrahasznosított adalékanyagok MSZ EN  
1744-1:2001 szerint meghatározott szulfáttartalmát 
többnyire aktívvá váló szulfátok (például 
gipszhabarcs) alkotják, és ezért a betont jelentősen 
károsíthatják. 
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Ha a szulfátok a cementkő megszilárdulása után jutnak a betonba 
(például szulfátos talajvíz formájában), akkor a szulfát hatására a 
cementkő kalcium-hidroxidjából térfogat-növekedéssel gipsz 
képződik, majd a trikalcium-aluminát-hidrátok (C3AH6) alakulnak 
jelentős térfogat-növekedés mellett másodlagos ettringitté (C6AŚ3H32) 
– más néven Michaelis-Candlot-Deval-féle sóvá –, amelynek folytán a 
beton összerepedezik, szétporlad. Ezért nevezik a másodlagos 
ettringitet cementbacilusnak is.  
[C=CaO, A=Al2O3, Ś=SO3, H=H2O]  
  

Ha a megszilárdult betonba a levegőből jut kén-dioxid vagy 
kénessav, akkor az beépül a beton mintegy 10-15 mm vastag felületi 
rétegébe, és ott a cementkőben lévő kalcium-hidroxid kalcium-
szulfáttá (gipsz) alakul át.  
A gipszképződés térfogat-növekedéssel jár, és a beton külső kérge 
összerepedezik.  
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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. 
Ezt a körülményt az ÚT 2-3.710:2008 „Útbeton betonhulladék 
újrahasznosításával” című útügyi műszaki előírás, illetve a  
fib műszaki irányelv alkalmazása során figyelembe kell venni. 
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Biczók Imre „Betonkorrózió, betonvédelem” című könyvének (Műszaki 
Könyvkiadó. Budapest, 1956) 71. oldalán megállapítja, hogy a 
portlandcementekre az ammónium-, kalcium-, magnézium- és nátrium-
szulfát igen veszélyes.  
Ebből következik, hogy az újrahasznosított adalékanyag fagyállóság 
vizsgálata nátrium-szulfát (Na2SO4) oldatos kristályosítás vizsgálattal 
(visszavont MSZ 18289-3:1985) sem végezhető. (Egykor a nátrium-
szulfátos kristályosítás is a visszavont MSZ 18291:1978 szerinti 
zúzottkövek kőzetfizikai csoportba sorolásának vizsgálatát képezte.) 
A szulfátos kristályosítási vizsgálatok helyett az MSZ EN 1367-1:2007 B 
melléklete szerinti sóoldatos fagyállóság vizsgálatot kell 3,0 %-os nátrium-
klorid oldat alkalmazásával, 25, 35 vagy 50 ciklusos fagyasztással.  
elvégezni, hasonlóan, de szigorúbban, mint azt az MSZ EN 
12620:2002+A1:2008 beton-adalékanyag szabvány 18. táblázatában 
ajánlják. 
A nátrium-klorid (NaCl) – bár beépülhet a cementkőbe, de – kémiai beton-
korróziót nem okoz (Biczók, 1956, pp. 123. és Balázs György: Különleges 
betonok és betontechnológiák III. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2010. pp. 
197-198.).      
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6.4.1. A beton kötését és szilárdulását befolyásoló 
összetevők 
        Szükség esetén az újrahasznosított beton-
adalékanyagot az adalékanyagban lévő vízoldható 
részeknek a cementpép te kötéskezdetére gyakorolt hatása 
alapján az MSZ EN 1744-6:2007 szabvány szerint 
csoportba kell sorolni. A csoportba sorolás feltételei a  
23. táblázatban találhatók.  
23. táblázat: Osztályok a kötéskezdet változása alapján 
Kötéskezdet változása te (perc) Osztály (A) 

≤ 10 A 10 

≤ 40 A 40 

> 40 A megadott 

Nincs követelmény ANR 
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A szerves szennyező anyagok jelenlétét nátrium-
hidroxidos és fulvosavas (szerves sav, a 
humuszképződés, a növények lebomlási terméke,) 
vizsgálattal lehet meghatározni (lásd az MSZ EN 1744-
1:2001 szabvány 15.1. és 15.2. szakaszát). Ha a 
vizsgálat során a vizsgálati folyadék színe a 
kiindulásinál világosabbá válik, akkor az adalékanyag 
nem tartalmaz szerves szennyezőket.   
A nátrium-hidroxidos és a fulvosavas vizsgálat a cukor 
jelenlétének kimutatására nem alkalmas, mert 
hatására a vizsgálati folyadék nem színeződik el. Ha a 
cukortartalom gyanúja fennáll, akkor az 
adalékanyagot az MSZ EN 1744-6:2007 szabvány 
szerinti vizsgálatnak kell alávetni.  
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Az újrahasznosított adalékanyagnak a cementpép 
kötéskezdetét befolyásoló összetevői szervetlen 
anyagok is lehetnek, amelyek  az MSZ EN 1744-1:2001 
szabvány 15.3. szakasza szerinti vizsgálattal nem 
mutathatók ki. Ilyen esetben szintén az  
MSZ EN 1744-6:2007 szabvány vizsgálati módszerét 
kell alkalmazni. 
 
MSZ EN 1744-6:2007 Kőanyaghalmazok kémiai 
tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: Újrahasznosított 
kőanyaghalmaz-extraktum hatásának meghatározása 
a cement kötési idejének kezdetére  
Extraktum = kivonat, latin szó, kémiai kifejezés 
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G.3.2.     Alkáli reakció újrahasznosított beton-
adalékanyag esetén  
Az újrahasznosított beton-adalékanyag az alkáli 
reakció kialakulására hatással lehet. Újrahasznosított 
zúzott homok beton-adalékanyag (németül: 
Betonbrechsand) esetén meg kell győződni arról, hogy 
az eredeti betonhoz nem használtak-e fel alkáli 
reakcióra hajlamos adalékanyagot. Egyébként meg 
kell határozni az újrahasznosított zúzott homok alkáli 
tartalmát (az alkálifém-oxid, főképp nátrium-oxid és 
kálium-oxid tartalmát), ha az új beton, illetve a 
készítéséhez felhasznált cement alkáli tartalma 
korlátozva van.        
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       8.1 Jelölés és jellemzés 
A kőanyaghalmaz jelöléséhez a következő adatokat kell 

használni: 
a) Előfordulás és gyártó, ha az anyagot tárolóhelyről szállítják, 

akkor az előforduláson kívül a tárolóhelyet is meg kell 
nevezni; 

b) Kőanyaghalmaz fajtája (lásd az MSZ EN 932-
3:1996/A1:2004 szabványt és újrahasznosított adalékanyag 
esetén a megnevezés: „Újrahasznosított beton-
adalékanyag”); 

c) Újrahasznosított adalékanyagok esetén a 20. táblázat szerint 
meg kell adni az összetevők részarányát; 

d) Frakció szemnagysága. 
MSZ EN 932-3:1996/A1:2004 Kőanyaghalmazok általános 
tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: Eljárás és nevezéktan az 
egyszerűsített kőzettani leíráshoz 
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ZA. 1a táblázat: Alkalmazások és követelmények  

Alkalmazások építmények, utak és más építőmérnöki műtárgyak 
betonjaihoz  
Tulajdonság Szabvány szakasz Fokozatok Megjegyzés 
Összetétel/ 
tartalom 

5.8     Újrahasznosított 
szemek részaránya 

Nincs Osztály 

6.2     Kloridtartalom Nincs  Megadott 
érték 

6.3.1 Savoldható 
szulfáttartalom 

Nincs Osztály 

6.3.2 Összes 
kéntartalom 

Nincs Tartalmaz/ 
Nem 

tartalmaz 
Küszöbérték 

6.3.3 Újrahasznosított 
adalékanyag 
szulfáttartalma 

Nincs Osztály 
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ZA. 1a táblázat folytatása: Alkalmazások és követelmények  

Tulajdonság Szabvány szakasz Fokozatok Megjegyzés 

6.4.1 
Újrahasznosított 
adalékanyag hatása 
a cement 
kötésidejének 
kezdetére 

Nincs Osztály 
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Példa a címkére, részlet 
01234 

                              Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 
                                     08                            0123-BPR-0456 

EN 12620 
Újrahasznosított beton-adalékanyag 

Durva újrahasznosított 
adalékanyag összetétele Osztály (Rc90, XG0,2) 

Kloridtartalom Megadott érték (% C) 
Savoldható szulfáttartalom Osztály (például AS0,2) 

Összes kéntartalom 
Tartalmaz/nem 
tartalmaz 
Küszöbérték 

(például SNR) 

Újrahaszn. adalékanyag 
vízoldható szulfáttartalma Osztály (SS0,2) 
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Az európai adalékanyag szabványok az 
európai építési irányelvekkel (direktívákkal) 

való harmonizálást tárgyaló  
ZA.1 mellékletükben megjegyzik, hogy 
„valamennyi adalékanyag követelmény-

rendszere további követelményekkel 
kiegészíthető, például az európai 

szabvánnyal együtt érvényes nemzeti előírás 
alakjában”. 

Ilyen előírás a fib műszaki irányelv és az  
ÚT 2-3.710:2008 útügyi műszaki előírás is.  
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Budapest, VIII. Blaha Lujza tér 



41 Budapest, VIII. Blaha Lujza tér 



42 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 

A szomszédos telek 100 évvel ezelőtti fényképe 
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A műszaki irányelv 
több éves 

előkészítés után,  
egy év (2004/2005) 

alatt készült el.        
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A fib műszaki irányelv és az  
ÚT 2-3.710:2008 útügyi műszaki 

előírás az új európai  
(MSZ EN 206-1:2002)  

és magyar (MSZ 4798-1:2004) 
betonszabvány követelmény-

rendszerére támaszkodik,  
azzal nem ellentétes,  

és azzal együtt kell alkalmazni. 
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= Nemzetközi Betonszövetség 
(federation internationale du beton)  

A fib Magyar Tagozata 
a BME Építőanyagok  

és Mérnökgeológia 
Tanszéken működik. 

Elnöke: 
Dr. Balázs L. György 

egyetemi tanár, 
tanszékvezető 
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http://fib.bme.hu/kiadvanyok.html
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http://fib.bme.hu/kiadvanyok.html
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A fib műszaki irányelv 
szabadon letölthető 

a Betonopus Bt. honlapjáról:  
http://www.betonopus.hu/notesz/fib-bv-mi/ 

fib-bv-mi-01.pdf  
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A kidolgozott fib műszaki irányelv                                  
a bontási, építési és építőanyag-gyártási                 
beton és tégla hulladékok betonadalék-

anyagként való alkalmazásával, és az 
ezek felhasználásával — az MSZ 4798-

1:2004 szerinti betonoknak megfelelő 
minőségben — készített betonkeverékek 
és betontermékek műszaki feltételeivel, 
teljesítőképességével, megfelelőségével     

és alkalmazásával foglalkozik. 
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A fib műszaki irányelv 

kidolgozását 
4 évig (2000-2003) tartó 
kutató-fejlesztő munka 

előzte meg. 
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Újrahasznosított betonból készült  

osztott zsaluzóelem nyomószilárdság vizsgálata 
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Újrahasznosított betonból készült  

mederlap hajlító-húzószilárdság vizsgálata 
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Bontási hulladék adalékanyaggal 
készített, előregyártott  
„kézi” betontermékek  

nyomószilárdsági jellemzői  
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Budapest, IX. Czuczor utca 
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Az ÚT 2-3.710:2008 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.  
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Az előzőekben egy új,  
megbeszélendő fogalom  

is említésre került: 

Az európai szabványoknak az európai 
építési irányelvekkel (direktívákkal) való 
harmonizálását tárgyaló ZA melléklete  
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A harmonizált termékszabvány az 
 „Építési termékek” „új megközelítésű” 
irányelvével (direktívával) harmonizál 

(ZA melléklet).  
A harmonizált termékszabvány 

követelményének megfelelő termék az „új 
megközelítésű” európai irányelvben szereplő 
„lényeges” követelményeket (az élet, egészség, 

vagyon, környezet védelme)  is teljesíti.  

Az európai piacon  
lényegében csak a   

jelet viselő 
termékek 
forgalmazhatók. 
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Az EN 206-1:2000 forrásszabvány 
nem harmonizált szabvány, 

következésképpen az 
MSZ EN 206-1:2002 és az 

 MSZ 4798-1:2004 szabvány 
sem harmonizált szabvány.  
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Budapest, IX. Közraktár utca 
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A fib műszaki irányelv és az  
ÚT 2-3.710:2008 útügyi műszaki előírás 

felfogásában: 

A beton-adalékanyagként újra 
hasznosítható bontott anyagok  

a következők:  
 a beton- és vasbeton-szerkezetek  
                   törmeléke;  
 a téglatörmelék; 
 a vegyes (tégla + beton) törmelék. 
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Alkalmazási terület 
 

A beton hulladék alkalmas lehet:  

• az MSZ 4798-1:2004 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 beton-előregyártó üzem saját 
építőanyag-gyártási hulladékát szabad 
használni;  
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A tégla vagy téglatartalmú vegyes 
hulladék alkalmas lehet: 

 
• MSZ 4798-1:2004 szerinti 

 könnyűbetonok készítésére; 
• könnyűbeton elemek gyártására; 
• könnyűbeton szerkezetek 

 készítésére. 
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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.  
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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 

feltételezve, hogy b1 - b2 t1 - t2 h1 - h2 

akkor b1 + t2 + 
+h2 = 100  

b2 + t1 + 
+h1 = 100 

hi = ti/6 
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Csoport beosztás összetétel alapján: 
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Testsűrűség 
vizsgálat 

A bontott hulladék 
adalékanyagkénti 

felhasználhatósága  
és a beton tervezése 

szempontjából döntő 
a testsűrűsége 
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A bontott adalékanyag  
• közönséges adalékanyag, ha a testsűrűsége 

 > 2000 kg/m3 és < 3000 kg/m3;  
• könnyű-adalékanyag, ha a testsűrűsége ≤ 

2000 kg/m3 és halmazsűrűsége ≤ 1200 kg/m3.  
A bontott adalékanyagú beton  

• közönséges beton, ha a testsűrűsége 28 
napos korban > 2000 kg/m3 és ≤ 2600 kg/m3;  

• könnyűbeton, ha a testsűrűsége  
28 napos korban  

≥ 800 kg/m3 és ≤ 2000 kg/m3. 
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A beton hulladék közönséges beton,  
a tégla hulladékék könnyűbeton készítésére 

alkalmas. 
 A beton-, ill. a téglatörmelék tulajdon-
ságai, (önszilárdság, szemalak, felületi 
érdesség, vízfelvétel, változatosság) sokkal 
jobban hasonlítanak a normál, ill. könnyű 
(testsűrűségű) zúzottkövek tulajdon-
ságaihoz, mint a kavicséhoz vagy homokos 
kavicséhoz. 
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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.  
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Tulajdonság  
és vizsgálati 

módszer 

Vizs-
gálható 
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 

Fagy-olvasztósó-állóság vizsgálat 3 %-os nátrium-klorid oldatban, fagyasztással;  
DIN EN 1367-1: 2007 szabvány B melléklet figyelembevételével. 

Magyarországon a követelményre külön értékek vannak (lásd a következő táblázatot).  

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  
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 Los Angeles dob      

Mikro-Deval dob 
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Újrahasznosított adalékanyag fagy-olvasztósó-állóság vizsgálata 
3,0 %-os nátrium-klorid oldatban, fagyasztással  

MSZ EN 1367-1:2007 szabvány B melléklete alapján 

Hőmérséklet a fagyasztó szekrény közepén, a prEN 1367-1 szerint,  
amelyhez képest az MSZ EN 1367-1: 2007 szabványban nincs jelentős változás  

Hőmérséklet tartomány: 
     lehűtés (20±5) ºC-ról 0 ºC-ra: 150±30 perc 
     0 ºC-on tartás: 210±30 perc  
     lehűtés 0 ºC-ról (-17,5 ±2,5) ºC-ra: 180±30 perc 
     (-17,5±2,5) ºC-on tartás: legalább 240 perc  

Közép érték 

Felső érték 

Alsó érték 

Óra 

H
őm

ér
sé

kl
et

, °
C
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Újrahasznosított adalékanyag fagy-olvasztósó-állóság vizsgálata 
3,0 %-os nátrium-klorid oldatban, fagyasztással  

MSZ EN 1367-1:2007 szabvány B melléklete után 
A vizsgálat végrehajtásának főbb szabályai: 
1) A mintát 3,0 %-os nátrium-klorid oldatot tartalmazó edénybe kell 

helyezni, és abban (24±1) órán át kell tárolni (telítés); 
2) A mintatartó edények távolsága egymástól és a fagyasztó szekrény 

falától legalább 50 mm legyen; 
3) A (+20±5) °C hőmérsékleten tartás alatt a minta, illetve  

a mintatartó edény (+20±5) °C hőmérsékletű vízfürdőben áll; 
4) A ciklusok száma: 25, 35, 50; 
5) A vizsgálatot három azonos szemnagyságú mintán kell elvégezni és 

a vizsgálat eredményét (fagyasztási veszteség tömeg%-ban)  
a három minta kiindulási tömegének összegéből és a három minta 
vizsgálat utáni tömegének összegéből kell kiszámítani; 

6) A fagyasztási veszteséget úgy határozzuk meg, hogy a vizsgálat után 
a mintát a szitasorozat kisebbik frakció határ alatti tagján 
átszitáljuk, például a 16/32 mm-es frakciót a 8 mm-es szitán.   
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MSZ EN 12620:2002+A1:2008 
szabvány szerint Magyarországon 

Fagyállósági osztály 

Fagyasztási 
veszteség, 
legfeljebb, 
tömeg% 

Kőzet-
fizikai 

csoport 

Fagyasztási-olvasztási ciklusok száma, 
legalább 

25 35 50 

Mérsékel-
ten 

fagyálló 
Fagyálló Fokozottan 

fagyálló 

ha a fagyasztási-olvasztási ciklusok 
száma 10 

Fagyasztási veszteség,  
legfeljebb, tömeg% 

Fagyasztás az MSZ EN 1367-1:2007 szabvány szerint desztillált vagy ioncserélt vízben  

F1 1,0 Kf-A – – 0,10 

F2 2,0 Kf-B – – 0,20 

–  2,5 Kf-C1 – 0,25 – 

– 3,0 Kf-C2 – 0,30 – 

– 3,5 Kf-D1 0,35 – – 

F4 4,0 Kf-D2 0,40 – – 

A betonadalékanyag MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szerinti fagyállósági osztálya 
és kőzetfizikai csoportba sorolása Magyarországon  
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A közönséges 
beton nyomó-

szilárdsági 
osztálya 

víz alatti tárolás 
esetén, 

az MSZ 4798-1 
szerint 

fck,cyl/fck,cube 

 A 4 mm feletti szemnagyságú bontási és építési betonhulladék 
adalékanyag megengedett tömegaránya a teljes 4 mm feletti 

szemnagyságú adalékanyagban, tömegszázalék 

A bontási és építési betonhulladék adalékanyag mértékadó kőzetfizikai 
csoportja 

Kfú-A Kfú-B Kfú-C1 Kfú-C2 Kfú-D1 Kfú-D2 

(C6/8) 40 40 40 40 40 40 

C8/10 40 40 40 40  40 20  

C12/15 40 40 40 40  20  10 

C16/20 40 40  40 20  10 × 

C20/25 40 40  20  10 × × 

C25/30 40 40  10 × × × 

C30/37 40 40 × × × × 

C35/45 40 20  × × × × 

C40/50 40 10 × × × × 

C45/55 40 × × × × × 

Jelmagyarázat: × Bontási és építési hulladék alkalmazása nem ajánlott 
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A bontási és építési betonhulladék az  
ÚT 2-3.207:2007  útügyi műszaki előírás 
szerinti hidraulikus kötőanyagú védőréteg 
(nyomószilárdsági osztálya C1,5/2) vagy 
alapréteg (nyomószilárdsági osztálya C3/4) 
készítésére akkor megfelelő, ha kőzetfizikai 
csoportja legalább Kfú-D2. 
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Budapest, IX. Közraktár utca 



85 Budapest, IX. Ráday u. 57. 
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 Az újrahasznosított  
tégla- vagy vegyes hulladék 
adalékanyagú betonokat  

könnyűbetonként  
kell megtervezni, amelynek során  

a téglahulladék testsűrűségét, 
önszilárdságát (halmaz-

szilárdságát), vízfelvételét 
számításba kell venni.  



87 Durva téglahulladék 
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8/16 mm szemnagyságú téglahulladék
halmaz-szilárdság diagramja

y = 0,0045x2 - 0,0211x + 0,2971
R2 = 0,8706
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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 fr akciók mér tékadó vízfelvétele az idő 
függvényében
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Budapest, IX. Soroksári út 
A következő táblázat az osztályozott frakciók 

szemnagysághatárait mutatja be. 
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Megnevezés 
Határ szemnagyság Közbenső 

ellenőrző 
szita, mm 

Példa 
mm/mm Méret, mm Feltétel 

Finom hulladék d=0    D≤4 0,063; 0,25; 1 0/1; 0/2; 0/4 
Finom hulladék 
frakció d>0    D=4 MSZ EN nem ismeri, NAD! 1/4; 2/4 

Finomrész 
hiányos  
hulladék 
frakció 

d=2 4<D≤ 
11,2→12! 

Szűk frakció 
4 2/8; 2/12! 

D/d≤6 

d=2 D> 
11,2→12! 

Nyújtott fr. 
4; 8 2/16; 2/20 6<D/d≤10 

Durva 
hulladék 
frakció 

d≥4    D≥8 
Szűk frakció  

— 4/8; 8/16; 
16/32 D/d≤2 

d≥4    D>8 
Nyújtott fr. 

D/2 4/16; 8/32 
D/d>2 

Hulladék 
keverék 

d=0 D≤45 
→63! 

D/(6,25–11,2) 
D/2 

0/8; 0/16; 
0/24; 0/32 
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Újrahasznosított adalékanyag keverék szemmegoszlása
 eltolódhat a lépcsős szemmegoszlás tartománya felé 

Legnagyobb szemnagyság: 16 mm
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Budapest, IX. Lónyay u. 38. 
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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. 
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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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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 ‰).  
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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 betonnak a kavicsbeton kúszásához 
képest 120 %-kal nagyobb kúszása van.  
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). 
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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.  

                                       ϕ  = kúszási tényező: 
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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  



104 Közraktárak bontása a pesti Duna-parton 
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Újrahasznosított adalékanyag jelölése 
Például:     Bontási vegyes hulladék — Kfú-B — 

 8/16 mm — GC80/15 osztályú durva hulladék frakció  
— SI20 — BV-MI 01:2005 (H) 

vagy:           Bontási betonhulladék — Kfú-B — 
 8/16 mm — GC80/15 osztályú durva hulladék frakció  

— SI20 — ÚT 2-3.710 
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Újrahasznosított adalékanyagú  
beton jelölése 

Például: 
C30/37 – 40 tömeg% bontási vegyes 

hulladékkal – XC3 – 24 – S2 –   
BV-MI 01:2005 (H) 



107 

Az újrahasznosított előregyártott beton, 
vasbeton, feszített vasbeton termék jelölése 

 
A terméket a vonatkozó termékszabvány 
vagy műszaki irányelv (előírás) 
rendelkezésének megfelelően kell jelölni.  
A termék jelében és szállítólevelén, valamint a 
monolit szerkezet jelölésén nem szükséges az 
újrahasznosított adalékanyagra utaló 
megnevezést alkalmazni, vagy megjegyzést 
feltüntetni.  
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Példák  
a követelményekre és vizsgálatuk megkövetelt 

gyakoriságára     
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A bontási hulladék tulajdonságait termék 
frakciónként kell megvizsgálni. Egy mintavétellel 
jellemezhető tétel nagysága osztrák javaslat szerint 
legfeljebb 4500 tonna, amelyből három 
laboratóriumi mintát kell képezni. A három minta 
vizsgálatából képezhető egy vizsgálati eredmény. 
Ezzel párhuzamosan, alternatívaként, a bontási 
hulladék hányó anyagát is meg lehet vizsgálni. 
Az építési célú alkalmazás feltételei: 
• Tisztaság, idegen anyagoktól való mentesség 
• Kémiai környezetvédelmi feltételek teljesülése  
• Fizikai, geometriai, kémiai megfelelőség építési   
   célra 
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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. 
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Kiss és Társa Budafoki Építőipari  
és Szolgáltató Kft. 

Kiss Pál Béla ügyvezető igazgató 
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A feldolgozási technológia részei: 
 
• Szállítás törőfejjel is ellátott rakodógéppel; 
• A mobil gépsor: előosztályozó, pofás előtörő, 
és a kihordó szalaghoz illesztett vastalanító; 
• Az előosztályozásnál kiosztályozott finom 
anyagot szállítószalaggal oldalra hordják,  
az nem kerül az előtörőre;   
• Mobil osztályozó berendezés;  
• Az osztályozott frakciókat a tárolótéren 
elkülönítve helyezik el.  
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Mobil osztályozó berendezés 
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Mobil osztályozó berendezés 
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122 Mederlapok készítése 
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Normál zsaluzóelemek készítése  
kézi vibropréssel 
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DAfStb-irányelv: „DIN 4226-100 szerinti újrahasznosított 
adalékanyaggal készített DIN EN 206-1 és DIN 1045-2 
szerinti beton.  
1. rész: Követelmények a betonra a DIN 1045-1 szerinti 
méretezéshez” 



128 

• Az újrahasznosított beton adalékanyaggal készített beton 
megengedett legnagyobb nyomószilárdsági osztálya: C30/37; 
• Könnyűbetont és feszített vasbetont újrahasznosított 
adalékanyagból készíteni nem szabad; 
• Útpályabetonból nyert bontott beton adalékanyagkénti  
újrahasznosítása az FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen) „Merkblatt zur Wiederverwendung von Beton aus 
Fahrbahndecken (1998)” című irányelve szerint történjék;  
• Beton családot képezni újrahasznosított adalékanyaggal készített 
betonokból nem szabad; 
• Az újrahasznosított beton adalékanyagot száraz környezetben 
(például az XC1 környezeti osztályban) minden további nélkül 
szabad alkalmazni; 
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• Az újrahasznosított beton adalékanyagot nedves környezetben 
(például az X0, állandóan nedves XC1, XC2-XC4, XF1, XF3, XA1  
környezeti osztályban és vízzáró beton esetén) feltételesen szabad 
alkalmazni. 
• Az újrahasznosított adalékanyag alkáli reakcióra való hajlamát az 
újrahasznosított adalékanyag eredetének függvényében és új 
környezetének ismeretében kell megítélni; 
• Az olvasztósózás nélkül fagyveszélynek kitett beton esetén az 
újrahasznosított adalékanyag fagyállósági osztálya az XF1 beton 
környezeti osztályban F4, az XF3 beton környezeti osztályban F2; 
• Saját betongyártási hulladékát az újrahasznosítást végző 
betongyártó az adalékanyag 5 tömeg%-ában vizsgálat, illetve 
csoportba sorolás nélkül adalékanyagként újra hasznosíthatja.   
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A 2 mm feletti szemnagyságú újrahasznosított adalékanyag 
alkalmazásának megengedett aránya az adalékanyag térfogat%-ában 
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Szem testsűrűsége 
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A minta 10 perc alatt elérte a max. vízfelvétel 90 %-át 

Vízfelvétel 
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Budapest, IX., Üllői út, Népliget, az egykori laktanya bontása 
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KÉRDÉSEK  
az SZERKEZET- ÉS ANYAGVIZSGÁLÓ LABOR 

megnevezésű tantárgy 
az „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 1500 - 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%. 
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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). 
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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. 
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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. A fib műszaki irányelv szerint az 
adalékanyag 4 mm feletti szemeinek legfeljebb 40 tömeg%-a lehet újrahasznosított 
adalékanyag. 
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Questions in the English languages 
• List the most important properties of the concrete 

waste suitable as an aggregate for recycled normal 
(density) concrete? Nominate at least three main 
property (explain). 

• Which kind of concrete waste is not suitable for 
recycling? Nominate at least three types of concrete 
waste which are not suitable as recycled concrete 
aggregate (explain).   

• How is related the modulus of elasticity, shrinkage and 
creep of recycled concrete to the concrete out of sandy 
gravel?  
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Köszönöm szépen a 
figyelmüket 
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