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4 Budapest, IX. Lónyay utca 56. Kausay 
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A bontási hulladékok 
betonadalékanyagkénti 

újrahasznosításának  
vizsgálatával és 
szabályozásával  

az utóbbi években 
 több okból is foglalkoztunk: 

Kausay 
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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.  Kausay 
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2015. évi adat szerint Németországban évente  
215 millió tonna ásványi hulladék és „talajanyag” 
(„Bodenmaterial” → bányameddő) keletkezik.   

„Talajanyag”, azaz a „Bodenmaterial” fényképe 
http://www.lfu.bayern.de/abfall/mineralische_abfaelle/bodenmaterial/index.htm   Kausay 



8 

A „talajanyag”, azaz a „Bodenmaterial” fogalma az 1999-ben 
hatályba lépett német BBodSchG (Bundes-
Bodenschutzgesetz) talajvédelmi törvény szerint 
(http://www.mlul.brandenburg.de/media_fast/4055/tr_laga2.pdf ): 
- Nem fémes ásványi kincsek bányászása és feldolgozása 
során kitermelt, hulladéknak minősülő talaj, nevezzük 
magyarul „ásványbányászati talajhulladéknak”; 
- Talajhulladék (Bodenmaterial), amely legfeljebb 10 térfogat% 
idegen anyagot (például építési törmeléket, salakot, 
téglatörmeléket) tartalmaz;  
- Talajhulladék (Bodenmaterial), amelyet például 
mosóberendezésben vagy káros anyagoktól tisztító 
berendezésben (Biobeete) kezelnek; 
- Víz alól kotort anyag (Baggergut), amely legfeljebb  
10 tömeg% 0,063 mm alatti finom anyagot tartalmazó homok, 
illetve kavics. 
Magyarul talán bányameddőnek lehetne nevezni. Kausay 
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Budapest, IX. Ráday u. 57. 

Kausay 
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Az Országgyűlés 110/2002. (XII. 12.) OGY 

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

 

Országos Hulladékgazdálkodási  
Terv kimondta: 

Kausay 
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a bontási, építési és 
építőanyag-gyártási 

hulladék fokozottabb 
újrahasznosítása érdekében  

• „hasznosítást és megelőzést 
preferáló előnyben részesítő  
jogszabályokat kell alkotni;  

Kausay 
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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;   

Kausay 
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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 egybevágott az 

elképzeléseinkkel, és az utóbbiak 
feladatkörünkbe tartoztak. 

Kausay 



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

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

„az adalékanyagok lehetnek 
természetesek, mesterségesek vagy 

korábbi szerkezetekből újra 
hasznosított anyagok” 

Kausay 



16 Kausay 
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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.   Kausay 



Concrete. Specification, performance, production and conformity 

18 Kausay 



FOGALMAK  
az MSZ EN 206:2014 „Beton. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, 

készítés és megfelelőség” című szabványban   

3.1.2.5. Adalékanyag (aggregate) 
Természetes, mesterséges, visszanyert vagy újrahasznosított szemcsés 
ásványi szemhalmazok alkotórészek, melyek alkalmasak a betonban 
történő felhasználásra (MSZ EN 12620). A szabvány ennek három fajtáját 
különbözteti meg: 

3.1.2.14. Visszanyert, mosott adalékanyag (reclaimed washed aggregate) 

Adalékanyag, amelyet a friss beton mosása révén nyernek ki. 

3.1.2.15. Visszanyert, tört adalékanyag (reclaimed crushed aggregate) 

Adalékanyag, amelyet olyan szilárd beton törése révén kapnak, amelyik 
építési folyamatban még nem került felhasználásra. 

3.1.2.16. Újrahasznosított adalékanyag (recycled aggregate) 

Adalékanyag, amelyet az építésnél már előzőleg felhasznált szervetlen 
anyagok feldolgozása révén nyernek ki. 

19 Kausay 



ÉPGÉP Trade Concrete Recycling BR mixermosó 
Maradékbeton hasznosító berendezés (mixermosó) 

Forrás: http://www.mascus.hu/about.aspx 

20 Kausay 



ÉPGÉP Trade Concrete Recycling BR mixermosó 
Maradékbeton hasznosító berendezés (mixermosó)  
Elkülönülten nyeri vissza a kavicsos homokot és a cementes vizet, 
ezáltal újra használhatóak a beton gyártáshoz.  
Bruttó ára: 18.515.259.- Ft (2014.) 
Forrás: http://www.mascus.hu/about.aspx 21 Kausay 
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Forrás: 
http://www.concretebatchingplants.com/products/Concrete-

Recycling-Systems/Concrete-Recycling-Plant.html 

ELKON gyártmányú friss beton mosó berendezés 
visszanyert, mosott adalékanyag előállításához  

Kausay 
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ELKON friss beton mosóberendezés lényegében a beton 
betöltő bunkerból és a tulajdonképpeni újrahasznosító 
berendezésből áll.  
A töltő bunkert a mixer maradékbetonjának kiürítésére 
zuhanyzóval szerelték fel. Az újrahasznosító berendezés 
keverője megakadályozza a cementszemek leülepedését a 
cementpépből. 
A friss beton hulladék szétmosásával visszanyert mosott 
adalékanyagot a beton termékek készítéséhez bizonyos 
meghatározott százalékban fel lehet használni. 
A visszanyert vizet a beton keveréséhez lehet alkalmazni.  
Ez jelentős friss vízmennyiség megtakarítást jelent.  
A mosóberendezést az újrahasznosítható adalékanyag és víz 
szállítási távolságának csökkentése érdekében a betonkeverő 
berendezés közelébe szokták telepíteni.   
Az Elkon friss beton mosóberendezés környezetkímélő és 
költségcsökkentő technológia.  Kausay 
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Lőttbeton 
(lövellt 
beton)  
felület 

Lőttbetonozás az M6 autópálya alagútjában Kausay 
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Lőttbetonozás az M6 autópálya 
alagútjában Kausay 
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A kárba vesző friss beton 
visszahullás mennyisége 
jelentősen csökkenthető, 
ha a lőttbeton erősítőszálakat 
tartalmaz 

Kausay 
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Előregyártott beton csatornázási 
aknaelemek gyémántfejes megmunkálása 

során visszanyert finom cementes-
dolomitliszt zagy keletkezik. 

DOLOMIT Kft., Gánt 

Kausay 
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DOLOMIT Kft., Gánt 

Kausay 
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DOLOMIT Kft., Gánt 

Kausay 
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DOLOMIT Kft., Gánt 

Kausay 



31 Kausay DOLOMIT Kft., Gánt 
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DOLOMIT Kft., Gánt 

Kausay 
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DOLOMIT Kft., Gánt 

Kausay 
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Az 
előregyártott 
csatornázási 
aknaelemek 

gyémántfejes 
megmunkáló 

automata 
gépének 

kezelő táblája. 
Dolomit Kft., 

Gánt 
Kausay 
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Span-Deck,  
héteres pászmával feszített,  

gőzöléssel szilárdított  
vasbeton födémpanel,  

amelynek végeit  
síkra vágták  

(BVM Szolnok,  
1978.) 

Kausay 



39 

FE
R

R
O

B
ET

O
N

 D
un

aú
jv

ár
os

i  
B

et
on

- é
s 

Va
sb

et
on

el
em

 G
yá

rt
ó 

Zr
t.,

 2
01

4.
  

Kausay 



40 

FE
R

R
O

B
ET

O
N

 D
un

aú
jv

ár
os

i  
B

et
on

- é
s 

Va
sb

et
on

el
em

 G
yá

rt
ó 

Zr
t.,

 2
01

4.
  

Kausay 



41 

FE
R

R
O

B
ET

O
N

 D
un

aú
jv

ár
os

i  
B

et
on

- é
s 

Va
sb

et
on

el
em

 G
yá

rt
ó 

Zr
t.,

 2
01

4.
  

Kausay 



42 

FERROBETON Dunaújvárosi Beton- és Vasbetonelem Gyártó Zrt., 2014.  

Kausay 
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FERROBETON Dunaújvárosi 
 Beton- és Vasbetonelem  

Gyártó Zrt., 2014.  

Kausay 



44 

FERROBETON Dunaújvárosi Beton- és Vasbetonelem Gyártó Zrt., 2014.  

Kausay 
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GŐZÖLÉS 
A beton gőzölésének célja a cement hidratációs folyamatának 
meggyorsítása a beton kezdőszilárdságának megnövelése, a 
beton, vasbeton vagy feszített vasbeton elem kizsaluzási 
idejének csökkentése érdekében. A gőzölés általában légköri 
nyomáson történik.  
Elsődleges alkalmazási területe a beton, vasbeton, feszített 
vasbeton előregyártás. 
A gőzölés szakaszai: pihentetés, felfűtés, izotermikus érlelés 
(érlelés állandó hőmérsékleten), lehűtés. 
A gőzölés során megváltozik a hidratációs termékek jellege és 
eloszlása, feszültséget okozhat a beton alkotóanyagainak és a 
bezárt levegő eltérő hőtágulása, az egyenlőtlen felmelegedés, a 
beton és a gőztér közötti vízforgalom. Szilárdság-veszteséget 
okoz a beton esetleges kiszáradása.  
(Dr. Ujhelyi János, szerkesztő: Betonlexikon. Építésügyi 
Tájékoztatási Központ Kft. Budapest, 2005.) Kausay 
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Beton 
nyomószilárdsága 

(N/mm2) az első  
72 órában  

a hőmérséklet 
függvényében 

 
(Grübl, P.  - Weigler, H. 
– Sieghart, K.: Beton. 

Arten, Herstellung 
und Eigenschaften. 

Ernst & Sohn. Berlin, 
2001.)  

Kausay 
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Gőzölés hatása a beton nyomószilárdságára  
(Wesche, K.: Baustoffe für tragende Bauteile. 2. kötet. Beton – Mauerwerk.  

Bauverlag GmbH. , Wiesbade – Berlin, 1993.) Kausay 
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A gőzölés  
szakaszai:  
pihentetés,  
felfűtés, 
izotermikus  
érlelés  
(érlelés 
állandó  
kőmér-
sékleten),  
Lehűtés  
(Dr. Ujhelyi 
János, 2005) 

Kausay 
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Az η pontig a telített gőztérből a nedvesség a betontest 
felületére csapódik, az η pont után a betontestből megindul a 
betonban lévő víz elpárolgása.   
(Forrás: Dombi József: Termodifferenciális betonhőélelés. 
SZIKKTI 27. sz. tudományos közleménye. ÉTK, Budapest, 1968.)  Kausay 
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Megfelelő gőzölési programmal el lehet érni, hogy a felfűtési és hőérlelési 
szakaszban a betontest hőmérséklete ne lépje túl a gőztér hőmérsékletét, a 
lehűtési szakaszban pedig a hőmérséklet-különbségekből keletkező nyomás-
különbségek csak a felület közeléből nyomja ki a vizet, amit a lehűtéshez 
használt vízpermet pótol (Dombi, 1968).    

Kausay 
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„Normál” gözölési program esetén a gőzölt betonok  
28 napos nyomószilárdsága 1-30 %-kal mindig alatta 
marad a természetesen érlelt betonok 28 napos 
nyomószilárdságának. Helytelen, ha ezt a 
nyomószilárdság-hiányt a betonelemgyár többlet-
cementadagolással pótolja (Dombi, 1968).    Kausay 
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Megfelelő gőzölési programmal el lehet érni, hogy a gőzölt 
beton 28 napos nyomószilárdsága a „normál” programmal 
gőzölt beton 28 napos nyomószilárdságánál ne kisebb, 
hanem nagyobb legyen (Dombi, 1968).    

Kausay 
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Feszítőhuzalok beszerelése a sablonba a Lábatlani Betonelemgyárban 
(Fényképezte: Arnold Balázs, 2013.) Forrás: 

http://mozdonyrol.blog.hu/2013/03/04/hogyan_keszul_a_vasuti_betonalj  
Kausay 
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A betonozó kocsi a sablon fölött haladva betonnal tölti meg a sablont a 
Lábatlani Betonelemgyárban, ahol feszített vasbeton vasúti aljakat gyártanak  

(Fényképezte: Arnold Balázs, 2013.) 
Forrás: http://mozdonyrol.blog.hu/2013/03/04/hogyan_keszul_a_vasuti_betonalj  Kausay 
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Gözölő kamra a Lábatlani Betonelemgyárban (Fényképezte: Arnold Balázs, 
2013.) Forrás: http://mozdonyrol.blog.hu/2013/03/04/hogyan_keszul_a_vasuti_betonalj  Kausay 



56 Kausay 
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Feszített vasbeton vasúti aljak,  

Lábatlani Vasbetonipari Zrt., 2014. Kausay 
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Feszített vasbeton vasúti aljak, Lábatlani Vasbetonipari Zrt., 2014. 

Kausay 
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Kéttámaszú feszített vasbeton 
tartó eltolódási, elfordulási és 
nyomatéki ábrája.  
Az y eltolódási függvény 
egyszeres x szerinti deriválásával 
az elfordulási függvényt, 
kétszeres deriválásával a 
nyomatéki függvény 1/EI-
szeresének negatívját kapjuk.   
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M = feszítőacélok nyomatéka 
p = egyenletesen megoszló teher 
q = tartó folyómétersúlya 
E = beton rugalmassági modulusa 
I = keresztmetszet inerciája 
l = támaszköz 
(Kausay T., Építőanyag. 1982. 10. szám. pp. 
384-391.) 

Kausay 



5.2.3.3. Visszanyert adalékanyag (MSZ EN 206:2014)  
A szabvány szakasza mindkét fajta: a friss betonból mosott és 
a fel nem használt szilárd betonból tört adalékanyagra 
vonatkozik. 
(1) Visszanyert adalékanyagot a betonban akkor szabad 
felhasználni, ha 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. 
(3) Visszanyert mosott adalékanyagot a teljes adalékanyag  
5 tömegszázalékánál nagyobb mennyiségben akkor szabad 
alkalmazni, amennyiben azt osztályozták durva és finom 
frakcióra és megfelel az MSZ EN 12620 szabványnak. 
(4) Ha a visszanyert tört adalékanyag mennyisége a teljes 
mennyiségének több mint 5 tömegszázaléka, akkor ezt 
újrahasznosított adalékanyagként kell kezelni. 60 Kausay 



Kellő feldolgozás után újrahasznosítható 
adalékanyag, amelyet építésnél már  

előzőleg felhasználtak 

61 Kausay 



MSZ EN 206:2014 szabvány  
5.1.3. Adalékanyagok  

(2) Az MSZ EN 12620 által felsorolt, újrahasznosított és 
iparilag előállított adalékanyagok, a levegőhűtéssel 
előállított kohósalak kivételével, felhasználhatók a 
betonban adalékanyagként, ha alkalmasságukat a 
felhasználás helyén érvényes előírások  szerint 
állapították meg. 

62 

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 4798 
 

Beton 
Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az 
EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon 
Az MSZ 4798-1:2004 helyett. 
Concrete 
Specification, performance, production, conformity, and rules of application of EN 
206 in Hungary 
 Kausay 



MSZ EN 206:2014 Európai betonszabvány  
A melléklet (előírás), Kezdeti vizsgálat 
 A4. Vizsgálati feltételek 
(9) Ha a gyártott beton újrahasznosított 
adalékanyagokat is tartalmaz, akkor 
figyelembe véve a rugalmassági modulust, 
meg kell határozni a száradási zsugorodást, és 
a kúszást. 
 
Az újrahasznosított adalékanyag hatását a 
beton rugalmassági modulusára, 
zsugorodására és kúszására a későbbiekben 
tárgyaljuk. 63 Kausay 



MSZ EN 206:2014 Európai betonszabvány 
 
D2.2. Adalékanyagok 
(1) Újrahasznosított adalékanyagok (porozitásuk, illetve jelentős 
vízfelvételük folytán) hatással lehetnek a konzisztenciára 
(dermedés). 
E3. Ajánlások az újrahasznosított durva adalékanyagok 
felhasználására 
(1) Ez a fejezet ajánlásokat tartalmaz a d ≥ 4 mm szemnagyságú, 

újrahasznosított durva adalékanyagok felhasználására. 
(2) (2) Az E2. táblázat a környezeti osztályok függvényében 

határértékeket tartalmaz a természetes eredetű közönséges 
adalékanyagoknak újrahasznosított durva adalékanyagokkal 
való cseréjére.  

Az E2. táblázat az MSZ EN 12620 szabványnak megfelelő 
újrahasznosított durva adalékanyagokra érvényes az E.3. 
táblázatban megadott osztályok szerint. 

64 Kausay 



Az újrahasznosított  
adalékanyag típusa 

Környezeti osztály 

X0 XC1,  
XC2 

XC3, XC4, 
XF1, XA1, 

XD1 

Minden 
más kör-
nyezeti 

osztály a 
A típus: (Rc90, Rcu95, Rb10-, 
Ra1-, FL2-, XRg1-) 

50 % 30 % 30 % 0 % 

B típus b:(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. 

b Újrahasznosított B típusú adalékanyagot nem szabad felhasználni 
olyan betonban, amelynek nyomószilárdsági osztálya > C30/37. 

MSZ EN 206:2014 E2. táblázat: Újrahasznosított adalékanyag alkalmazásának 
megengedett mértéke az adalékanyag-keverékben (tömeg%) 

MEGJEGYZÉS: Az újrahasznosított adalékanyagoknál előforduló alkáli-
kovasav reakció kockázatával kapcsolatosan lásd az MSZ EN 12620 szabvány 
C.3. szakaszát. 65 Kausay 



MSZ EN 206:2014 E3. táblázat: Ajánlások az MSZ EN 12620 
szerinti újrahasznosított durva adalékanyagokra 

Tulajdonsága Az MSZ EN 12620 
fejezete Típus Osztály az MSZ EN 12620 szerint 

Finomszemcse-tartalom 4.4. és D melléklet A + B Osztály vagy közölt érték 
Szemalak (lemezességi 
szám, szemalaktényező) 4.6. A + B < Fl50 vagy < SI55 

Aprózódással szembeni  
ellenállás 5.2. A + B < LA50 vagy < SZ38 

Szemcse testsűrűség  
kiszárított állapotban ρrd 5.4.1. 

A > 2100 kg/m3 

B > 1700 kg/m3 
Vízfelvétel 5.4.2. A + B Közölt érték 

Alkotóanyagok b 6.3. 
A Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1- 
B Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2- 

Vízoldható szulfát tartalom 6.4.3. A + B < SS0,7 
Savban oldható klorid ion 
tartalom 6.5. A + B Közölt érték 

Hatás a kötési idő kezdetére 6.7.1. A + B < A40 
a  Az NR kategória (nincs követelmény) vonatkozhat 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. 66 Kausay 
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Témakörünket az MSZ EN 12620 európai  
betonadalékanyag szabvány érinti közelről. 

Kausay 
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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. 

Kausay 
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Tekintsük át az  
MSZ EN12620:2002+A1:2008 
szabvány újrahasznosított  
betonadalékanyagokkal  
kapcsolatos fontosabb 
előírásait  

A szabvány 2008. évi verziójában szereplő 
változásokat               jelek között szerepeltetik. Kausay 
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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.                

Kausay 
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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 

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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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 összetételét 
az MSZ EN 933-11:2009 szabvány (Kőanyaghalmazok 
geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 11. rész: 
Újrahasznosított durva kőanyaghalmazok 
alkotóanyagainak osztályozó vizsgálata) szerint kell 
meghatározni. Kausay 
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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  

Kausay 
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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.   

Kausay 
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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.  Kausay 
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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 

Kausay 
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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 kéndioxid 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.  Kausay 
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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. 

Kausay 
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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.).      

Kausay 
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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 
Kausay 
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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.  

Kausay 
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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 

Kausay 
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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.        Kausay 
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Az alkáli reakció egyes beton-adalékanyagok és az 
alkálifém-oxid dús cementek hidratációs termékében 
levő alkálifém-hidroxidok beépülési, vagy csere-
bomlásának a megnevezése.  
Az alkálifém-oxidok közül a cementben a nátrium-oxid 
(Na2O) és a kálium-oxid (K2O) fordul elő figyelemre 
méltó mennyiségben. 
A reakció a szilárd betonban kedvezőtlen 
körülmények hatására, hosszú évek alatt fejlődhet ki. 
Térfogat-növekedéssel, a beton összerepedezésével, 
szilárdság-csökkenésével jár, a beton felületén 
reakció-termékek jelenhetnek meg.  
Az ilyen betont javítani nem lehet. 

Kausay 
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Az alkálifém-oxid reakciónak két alapvetően 
különböző változata van. 
Az alkálifém-oxid - szilikát reakció kovasav 
kőzetek (magmás, laza és összeálló 
törmelékes, átalakult kőzetek) esetén léphet 
fel, ha az azokban levő alkálifém-oxid érzékeny 
kovasavtartalmú részecskék ‒ például az opál, 
vagy esetleg a kalcedon ásványokban lévő 
oldható kovasavalkotók (nem kristályos, amorf 
szilikátok ún. hidrogélek) ‒ a cementkő 
alkálifém-hidroxidjaival alkálifém-szilikát-
oldatok képződése mellett reagálnak. 

Kausay 
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Repedések alkálifém-oxid - szilikát reakció 
következtében. 

Forrás: Deutscher Beton-Verein E.V.: “Beton-Handbuch” 
(A kiadás éve ismeretlen) 

Kausay 
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Az alkálifém-oxid - karbonát (alkálifém-oxid - dolomit) 
reakció egyes meszes vagy agyagos-kovás-meszes 
dolomitok esetén fordulhat elő. Két alfaja ismert:  
A duzzadásos alkálifém-oxid - dolomit reakció során a 
dolomit adalékanyag kalcium-magnézium-karbonátja és a 
cementkő alkálifém-hidroxidja egymásra hatásából 
alkálifém-karbonát, magnézium-hidroxid (brucit) és 
kalcium-karbonát keletkezik, és kedvezőtlen esetben a 
reakció a teljes átalakulásig folytatódhat.  
A szilárdság-csökkenéses alkálifém-oxid - dolomit 
reakció oka az agyagos komponensben lévő szilícium-
dioxid vándorlása az adalékanyag szem közepéről annak 
peremére, ahol lecsapódik. A kovásodott réteg csökkenti 
a cementkőhöz való tapadást és ezáltal a beton 
szilárdságát. 

Kausay 
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Az alkálifém-oxid reakció elkerülhető, ha az 
alkalmazott portlandcement nátrium-oxid egyenértéke a  
0,6 tömeg%-ot nem haladja meg, a cement mennyisége 
kevesebb mint 400 kg/m3, ha a kovasavtartalmú 
adalékanyag nem tartalmaz alkálifém-oxid érzékeny 
részecskéket, ha a dolomit adalékanyag dolomit-ásvány 
tartalma több, mint 90 tömeg%, ha a beton környezete 
száraz és hőmérséklete nem magas. 
Nátrium-oxid egyenérték = 
= Na2O tartalom [tömeg%] + 0,658×K2O [tömeg%] 
A kálium-oxid tartalom 0,658 értékű szorzója a nátrium-
oxid és a kálium-oxid relatív molekulatömegének  
(régebben: molekulasúlyának) hányadosaként adódik: 
61,979/94,203 = 0,658. 

Kausay 
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Az alkálifém-oxid reakció elsősorban 
az USA-ban, Kanadában, Irakban, 
Németországban, Lengyelországban 
fordul elő.  
Magyarországi előfordulása 
egyértelműen nem bizonyított, illetve 
eddig szórványos volt. Kedvezőtlen 
anyagtani, betontechnológiai, 
környezeti változások 
elősegíthetik fellépését hazánkban 
is. Kausay 
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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 

Kausay 
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ZA. 1a táblázat: Alkalmazások és követelmények  

Alkalmazások építmények, utak és más építőmérnöki műtárgyak 
betonjaihoz  

Tulajdon-
ság 

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 

Kausay 
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ZA. 1a táblázat folytatása:  
Alkalmazások és követelmények  

Tulajdonság Szabvány 
szakasz 

Fokozatok Megjegy-
zés 

6.4.1 
Újrahasznosított 
adalékanyag 
hatása a cement 
kötésidejének 
kezdetére 

Nincs Osztály 

Kausay 
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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) 

Kausay 



99 Kausay 
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Budapest, VIII. Blaha Lujza tér 

Kausay 



101 Budapest, VIII. Blaha Lujza tér Kausay 



102 Budapest, VIII. Blaha Lujza tér Kausay 
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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 

Kausay 
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Az 1. rész vége 
 
 
 

Kérem tekintsék meg a 2. részt is: 
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/ 

135-ujrahasznositas-kt-2-resz.pdf 
 
 
 

Köszönöm   a  szíves   figyelmüket 
Kausay 
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