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1. Előszó
Ebben a kutatásban két témakör is szerepet kapott. Az egyik a hulladék újrahasznosítása, a
másik pedig az építőiparral, konkrétan a betonnal kapcsolatos. Bevezetésül szóljunk néhány szót
ezekről a fogalmakról.

Beton:
A beton egy mesterséges kő, mely napjainkig hatalmas fejlődésen ment keresztül.
Eredetileg 3 komponensből áll: cement, víz és adalékanyag (általában homok és kavics keveréke,
más néven: sóder), de ma már ezen kívül hozzáadhatók különféle adalékszerek, egyéb kiegészítő
anyagok, porok, vékony szálakkal, festékek, amelyek jelentősen befolyásolhatják a tulajdonságait.
A mai beton kötőanyaga a portlandcement, amit J. Aspdin angol kőművesmester szabadalmaztatott
1824-ben. A cement vízzel keverve megköt, cementkővé válik.
A beton az egyik leginnovatívabb anyag, amit a felhasználói piac széles köre, az
előállításához szükséges helyi nyersanyagok, a szabadon megválasztható gyártási mód jellemez.
A beton megvéd bennünket a különféle környezeti hatásoktól, az időjárás viszantagságaitól
(jégverés, szélvihar stb.) kezdve a földrengéseken át a légköri hatásokig. A beton hosszú
élettartamú, egy életre szól. A nagy betonszerkezetek (hidak, alagutak, gátak stb.) élettartama több
száz év is lehet. Mivel a friss beton nem tűri a hosszú szállítást, ezért helybeli cégekre van szükség
előállításához, ami munkahelyek megnyitását feltételezi. Nemcsak betongyárakra, hanem
cementgyárakra, bányákra, kivitelező és tervezővállalatokra, laboratóriumokra is szükség van,
mivel a betongyártás alapos és gondos munkát igányel, elkészítését pedig folyamatosan ellenőrizni
kell. Mindemellett munkát ad még a szállítóknak is.

Hulladék:
Az emberiség, megjelenése óta szemetet, más néven hulladékot termel. Kezdetben ez nem
okozott problémát, mivel a legtöbb hulladék lebomlott, illetve kis mennyiségben keletkezett. Az
emberiség fejlődésével nőttek az igényeink, gyorsan nőtt a népesség is, úgyhogy mára már annyi
hulladékot termelünk, amivel már nem tudunk mit kezdeni. Manapság többnyire nem lebomló
anyagokat használunk, amelyeket jobb esetben hulladéklerakókba raktározunk el. A világon
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hatalmas méretű és mennyiségű hulladéklerakók találhatók, de még nagyobb probléma az, ha sok
helyen nem ide kerül a szemét, hanem az erdőt, a rétet, a természetet szennyezi, csúfítja, sőt már
az óceánok is tele vannak szeméttel, hatalmas szemétszigetek alakultak ki. Az építési hulladékkal
is ez a helyzet, mert gyakran nem a megfelelő lerakókba, újrahasznosítókba kerül.
A hulladék problémája elsősorban nem a tömegével, hanem a térfogatával kapcsolatos.
Manapság már sok lehetőség van a hulladék mennyiségének csökkentésére, kezdve az égetéstől,
amelynek segítségével energiát termelhetünk és nagymértékben csökkenthetjük a szemét
térfogatát. További lehetőség az újrahasználás, újrahasznosítás, amely manapság egyre jobban
terjed, de sok anyag újrahasznosításához hiányoznak a megfelelő vizsgálatok.

2. A hulladék fogalma, osztályozása
Hulladéknak tekinthető az a bármely halmazállapotú, önállóan vagy hordozó közeggel
együtt megjelenő anyag és energia, ami az ember mindennapi életéből, termelő, szolgáltató vagy
fogyasztói tevékenységből ered, és az adott műszaki, gazdasági, társadalmi feltételek közepette
tulajdonosa sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, vagy nem kíván, ezért megválik tőle.
A fent megfogalmazottakból látszik: hogy egy anyag, tárgy, maradvány stb. hulladéknak
minősül-e vagy sem, az nemcsak az anyagi jellemzőktől függ, hanem legalább azonos szerepet
játszanak ebben a társadalmi és a gazdasági tényezők is. Tehát hogy mi számít hulladéknak, az
függ az emberek anyagi helyzetétől, a társadalmi, műszaki és gazdasági fejlettségi szinttől. Az
életszínvonal emelkedésével együtt nőnek az igényeink is, ezáltal nő a fogyasztásunk. Ezzel
párhuzamosan egyre több hulladékot termelünk, amit gyűjteni, kezelni, ártalmatlanítani szükséges.
A közös jellemzők szempontjából a hasonló hulladékfajták együttese a hulladéktípus.
Hulladéktípusok csoportosítása: termelési hulladék, települési (kommunális) szilárd és folyékony
hulladék, különleges kezelést igénylő (veszélyes) hulladék. Halmazállapotuk szerint
megkülönböztetünk szilárd, iszapszerű, folyékony és gázhalmazállapotú hulladékot.
1. Termelési hulladék: a kiterlemő, termelő-feldolgozó és szolgáltató tevékenységből származó
technológiai és amortizációs hulladékok, melyek lehetnek nem veszélyes, illetve veszélyes
hulladékok.
2. Települési (kommunális) hulladék: a fogyasztási, elosztási, kereskedelmi, vendéglátóipari
tevékenységből, valamint a közterületek tisztántartásából származó hulladékok. Összetétele és
mennyisége függ az életszínvonaltól, az életmódtól és a fogyasztási szokásoktól.
3. Különlenes kezelést igénylő hulladék: ide tartoznak a veszélyes és a radioaktív hulladékok.
A hulladéknak a környezetre gyakorolt hatása szempontjából
környezetre nem káros, környezetre káros és inert hulladékot.

megkülönböztetünk

1. Környezetre nem veszélyes hulladék: minden olyan hulladék, amelyek nem tartalmaznak káros
anyagokat, nincsenek káros fizikai, kémiai vagy biológiai tulajdonságaik (műanyag, üveg,
papír stb.).
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2. Környezetre káros hulladék: ide tartozik minden olyan hulladék, ami valamilyen
tulajdonságával károsítja az élő közeget (villamos elem, hulladékolaj, különféle kémiai
vegyületek, akkumulátorok, lejárt határidejű gyógyszerek stb.).
3. Inert hulladék: azoknak a hulladékoknak a csoportja, melyek nem mennek át jelentős fizikai,
kémiai vagy biológiai átalakuláson, vízben nem oldódnak, nem égnek el, nem bomlanak le (ide
tartozik az építési hulladék nagy része is).

3. Hulladékgazdálkodás
Manapság egyre többet hallunk környezetünk állapotának romlásáról és a
környezetvédelem fontosságáról. A környezetvédelem egyik kulcsterülete a hulladékgazdálkodás
vagy más néven hulladékkezelés.
A hulladékkezelés magában foglalja a hulladék keletkezésének minimalizálását, gyűjtését,
szállítását, tárolását és újrahasznosítását. Nagyon fontos, hogy milyen sorrendben lehet és kellene
a keletkező hulladékot kezelni. Az alábbi ábrán megfigyelhető, hogy fontosság szerint milyen
lehetőségek állnak rendelkezésünkre a hulladék kezelésére.

Hulladékgazdálkodás módjai.

Az ábrán látható, hogy legelőnyösebb a megelőzés és a legrosszabb megoldás a deponálás.
A megelőzés az első és a legfontosabb lépés, hiszen az a legjobb hulladék, ami nem létezik. Ezzel
tehetünk a legtöbbet a hulladék mennyiségének csökkentéséért, csökkentve a következő
lépcsőfokra eső terhet. Néhány szempont a megelőzéshez: betétdíjas csomagolás használata,
hosszú élettartamú, javítható termékek gyártása, környezetterhelő termékek adóztatása, a
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fogyasztás csökkentése, környezettudados vásárlás, a már nem használt termékek elcserélése,
elajándékozása stb.
Az újrahasználat részben kapcsolódik a megelőzéshez. Itt arról van szó, hogy egy adott
termék továbbra is ugyanazt a funkciót tölti be, mint amire eredetileg gyártották. Jó példa erre a
visszaváltható üvegek vagy a lakosság által újra felhasznált befőttesüveg, amelyeket eredeti
céluknak megfelelően használunk. Továbbá manapság egyre elterjedtebbek az aukciós portálok,
közösségi és apróhirdetési oldalak. Ezek lehetőséget adnak a feleslegessé vált dolgainktól való
könnyű megszabadulásra.
Az hasznosításhoz vagy újrahasznosításhoz tartozik a hulladékok szelektív gyűjtése,
tárolása majd az új termék gyártása. Az eredeti funkció módosul vagy megváltozik, majd a
hulladékból új termék készül. Ezáltal jelentős mennyiségű nyersanyagot lehet megtakarítani, ami
a legtöbb esetben nem megújuló nyersanyag. Viszont az újrahasznosítás folyamatában
elkerülhetetlenül szennyezés jön létre (az új termék legyártása során) ezért az előző két
lehetőségnél kevésbé környezetbarát.
Az energetikai hasznosítás során a hulladékot elégetik fűtőanyagként. Ez főként a
cementgyárakra jellemző. Minél több fűtőanyagot helyettesítenek, annál kisebb a cement
előállítási költsége. A másik lehetséges módszerrel elektromos áramot állítanak elő a
hulladékégetőkben. Viszont az energetikai hasznosítás komoly légszennyezést okoz.
A lerakás vagy deponálás a legelterjedtebb hulladékkezelési módszer olcsósága és
egyszerűsége miatt. A hulladékot változtatás nélkül egy elszigetelt területre szállítják, s ott
tárolják. Viszont a korszerű hulladéklerakók létesítése és működtetése ma már egyáltalán nem
olcsó, és nem oldja meg az egyre növekvő hulladékmennyiség problémáját. Ezért az összes
lehetőség közül legérdemesebb a megelőzés és az újrahasznosítás.

4. Építési hulladék
Az építési hulladék sok különféle hulladékot foglal magában, ami az építés, illetve a bontás
alatt keletkezik. Minden építkezés során keletkezik kisebb- nagyobb mennyiségű, különböző
fajtájú hulladék. Az emberiség fejlődésével egyre nagyobb épületeket, építményeket hoztunk létre.
Ehhez minél erősebb és tartósabb anyagokra volt szükség. Mára már sok olyan anyagot használunk
az építés során, ami nem bomlik le. Az építkezés tervezésekor nem gondolunk arra, hogy egyszer
le is kell bontani az épületet, ami sok le nem bomló hulladékkal jár. S ezzel valamit kezdeni kell.
Két lehetőség is rendelkezésünkre áll: vagy lebomló anyagokat használunk (általában természetes
anyagokat), vagy minél nagyobb mennyiségben újrahasznosítjuk az építési hulladékot. A legtöbb
építési hulladék bontásoknál, átépítéseknél, felújításoknál keletkezik.

4

Az építési hulladék keletkezés szerint 4 csoportba sorolható:
1. Kitermelt föld: a földkitermeléssel járó föld- és mélyépítési munkák során keletkező,

hidraulikusan vagy bitumennel kötött összetevőket nem tartalmazó, természetes eredetű
ásványi anyagokból (homok, agyag, kavics, kő vagy kőzet) álló maradék.
2. Útbontási hulladék: az utak, közterületek építése, bontása, karbantartása során keletkező, az
út, illeteve közterület kopó/záró, kötő- és teherviselő rétegeiből származó, szilárd ásványi
anyagokból álló hulladék.
3. Építési és bontási hulladék: az épületek, építmények építésekor, részleges vagy teljes
bontásakor, felújításakor keletkező, ásványi anyagokat tartalmazó szilárd hulladék (kő, tégla,
beton, cserép, gipsz, csempe, homok stb.), melynek összetételét jelentősen meghatározza az
alkalmazott építési mód, valamint az építmény kora és funkciója.
4. Kevert építési hulladék: az épületek, építmények építésekor, részleges vagy teljes bontásakor,
felújításakor keletkező szilárd hulladék, amelynek összetételére jellemző az ásványi és nem
ásványi eredetű összetevők kevert megjelenése, de döntően nem ásványi eredetű összetevőkből
(fa, papír, műanyag, fém stb.) áll.
Az építési hulladék tartalmazhat veszélyes hulladékot (azbeszt, olaj, kátrány, festék,
védőbevonat stb.). Nagyon fontos, hogy a veszélyes hulladékot ne keverjük össze a környezetre
nem káros, illetve az inert hulladékkal, különben még több veszélyes hulladék keletkezik. Az
építési hulladék nagy része inert hulladék, ilyen például a kő, tégla, cserép, beton. Ezeket az
anyagokat újra lehet hasznosítani. Másik nagy részük viszont a környezetre nem káros hulladékhoz
tartozik, ilyenek a fémek, műanyagok, a fa stb.
Egy átlagos 60-80 m2-es, hagyományos építésű ház teljes lebontása esetében akár 150–250
tonna hulladék is keletkezik. Ebbe nincs beleszámítva a kitermelt föld mennyisége, de az
elszállítása így is jelentős költséggel jár. Fontos, hogy csökkenthetőek legyenek ezek a költségek.
Az újrahasznosítással, sőt ha már a bontás helyszínén szelektálva gyűjtik az építési hulladékot, az
haszonnal jár. Az alábbi ábrán látható a környező települések építkezéseire vonatkozó hulladék
összetétele.
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Egy átlagos építkezés hulladék-összetétele a földhulladékot nem számítva

Az ábrán megfigyelhető, hogy a téglatörmelék alkotja a legnagyobb kategóriát, de ebbe
beletartozik a cserép, a blokk, a burkolólapok is. Ezekre tovább lehetne bontani ezt a halmazt. A
következő legnagyobb tömeget a betontörmelék alkotja. Ezt már nem lehet tovább bontani. Tehát
valójában a betonhulladék alkotja az építési hulladék legnagyobb részét.
Nagyon fontos az újrahasznosítás szempontjából, hogy milyen bontási módot választunk.
Bontási lehetőség: a kézi bontás, a robbantásos bontás és a gépi bontás. A kézi bontás gazdaságilag
nem kifizetődő, viszont vannak olyan részek, amelyeket másképp nem lehet lebontani. A
robbantásos bontás a legelterjedtebb a magas épületek esetében, amelyeket nem lehet gépek
segítségével lebontani. Mivel ebben at esetben sok és vegyes összetételű hulladék keletkezik, ami
nagy porral jár, igyekeznek csak akkor használni, ha más módon nem végezhető el a bontás. Ez a
leggyorsabb bontási mód. Gépi bontással sok idő megtakarítható a kézi bontáshoz képest, közben
az anyagok rögtön szelektálhatók, ezzel is elősegítve az újrahasznosítást.

5. Hulladékbeton felhasználása
A hulladékbeton az építési hulladék legnagyobb részét teszi, ezért fontos, hogy mind
nagyobb mennyiségben újrahasznosítsuk. Ha a betonhulladékból eltávolítjuk a szennyező
anyagokat (vas, műanyag, papír) és megfelelő méretre aprítjuk, valamint szemcsenagyság szerint
osztályozzuk, újra lehet hasznosítani. Az így kapott előkészített hulladékbetont felhasználhatjuk
új beton készítésére, amit már sok országban alkalmaznak, épületeknél, útépítéseknél, folyók,
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tavak partjai megerősítésénél stb., ami által csökkentenénk az eddig használt homok, kavics és
zúzottkő mennyiségét, amelyek nem megújúló nyersanyagok.
A betonnak három fő alkotóeleme van: víz, cement és adalékanyag, ezenkívül tartalmazhat
még adalékszereket, színezőszereket, szálakkal (a hajszálrepedések végett). A betont alkotó
elemek aránya: adalékanyag 70-80%, cement 10-20%, víz 5-10%, az adalékszereket nagyon kis
mennyiségben adagolják.
Ebből látszik, hogy legnagyobb részben az adalékanyag alkotja a betont. Az adalékanyagul
különféle anyagok használhatók fel, attól függően, hogy könnyű vagy nehéz betont szeretnénk-e
előállítani. A mai beton kötőanyaga a portlandcement, ami nagymértékben hozzájárul a
nyomószilárdsághoz .(Ez a víz-cement tényezőtől függ, ami nem más, mint a friss betonban levő
hatékony víztartalomnak és a cementtartalomnak a tömeg szerinti aránya. Minél kevesebb a víz,
és minél több a cement, annál nagyobb a nyomószilárdság).
A hulladékbetont adalékanyagként használhatjuk új beton készítéséhez, ezáltal
csökkenthetnénk a homok és a kő felhasználását. Meg kell jegyezni azonban, hogy nem ugyanazok
a szabályok érvényesek a hulladékbeton adalékanyagként való használatára, mint a hagyományos
folyami sóder alkalmazására.

6. Adalékanyag előállítása hulladékbetonból
Első lépésként az építőtelepen szelektálva kell gyűjteni az anyagokat. Ez nagyon fontos,
ugyanúgy, ahogy a település-hulladék esetében is (papír, üveg, műanyag), mert az utólagos
szétválogatás hoszabb, nehezebb, költségesebb feladat. Nem elég különválogatni a tégla-, fal-,
cserép-, üveg- és betonhulladékot, hanem a betont méret szerint is szét kell választani. Majd az így
szétválogatott betont el kell szállítani az újrahasznosító telepre, ahol a további munkálatokat
végzik.
A nagyobb betondarabokat hidraulikus kalapáccsal fel kell aprítani. Majd az apróbb
betontörmeléket szitán keresztül szét kell választani két csoportba: a 45 mm-nél kisebb és a 45
mm-nél nagyobb szemcsedarabokra. A 45 mm-nél nagyobb darabokat őrlőgépbe rakjuk, törés
után mágnesesen eltávolítjuk a vasdarabokat. Most már csak 45 mm-nél kisebb szemcsenagyságú
betontörmelékünk van. Ezt újabb szitálásnak vetjük alá, szétbontjuk 0–4, 4–8, 8–16, 16–31.5,
31.5–45 mm-es frakciókra. Ezek a frakciók már készen állnak betölteni az adalékanyag szerepét,
de előbb ki kell vizsgálni a tulajdonságaikat. A szitálás után ugyanúgy tárolhatjuk őket, mint a
folyami sódert. Érdemes rögtön a betongyár mellé építeni ezt a feldolgozó üzemet, mivel így
megtakaríthatjuk a szállítási költségeket. Gyakrabban ki kell vizsgálni ennek az adalékanyagnak a
tulajdonságát, mivel különböző épületeknél különböző betont használtak.
Mivel nekem nem álltak rendelkezésemre a megfelelő gépek a töréshez, ezért igyekeztem
kisebb betondarabokat összegyűjteni, és fizikai munkával összetörni. A hulladékbetont egy régi
lebontott gyárból szereztem be. Semmi információm nem volt arról, hogy milyen az összetétele a
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hulladékbetonnak (milyen nyomószilárdságú volt, milyen cementből lett elkészítve, mennyi volt
a víz-cement tényezője stb.), amely hosszabb időn keresztül ki volt téve az időjárás
viszontagságainak. A kísérlethez csak a 4 legkisebb frakciót használtam.

7. Az újrahasznosított adalékanyag problémái
A hulladékbetonból újrahasznosított adalékanyag fő problémái a nagy porozitás, magas
szulfát és klorid tartalma, szennyező anyagok, maradványok találhatóak benne, repedések
találhatóak rajta. Ezeket a tulajdonságokat amenyiben lehet ki kell javítani a jó minőségű beton
érdekében. Mivel a kisebb szemcsemérettel növekszik a porozitás, ezért a legkisebb frakció csak
folyami sóder (homok) lehet. A nagyobb frakciók lehetnek csak újrahasznosított hulladékbetonból,
vagy keverve folyami sóderral. Az utóbbi módszernél csökkentjük az adalékanyag porozitását,
növeljük térfogattömegét, csökkentjük vízfelszívását, illetve növeljük a beton bedolgozhatóságát.
Az újrahasznosított hulladékbeton az eredeti kőből és a rajta levő cementkőből áll. A
cementkő nagy porozitással rendelkezik, kisebb a szilárdsága, ez alkotja majd a beton
gyengepontját. A jobb minőségű adalékanyag érdekében csökkenteni kell a cementkő
mennyiségét. Erre megoldás, hogy higított sav oldatokba (só-, kén-, foszfor- sav) áztatjuk az
adalékanyagot. A folyamatnál ügyelni kell, hogy milyen anyagok találhatóak az adalékanyagban,
figyelni kell, hogy ne rontsunk az adalékanyag tulajdonságain. A folyamat első fázisaként az
adalékanyagot belerakjuk sav oldatba 24 órát állni hagyjuk körülbelül 20 oC-on. Ezt követi a
párologtatás desztilált víz segítségével. Figyelni kell rá, hogy az adalékanyag pH értékét ne
csökkentsük, mert a korróziálló betonnak magas pH értékre van szüksége.

8. Az újrahasznosított adalékanyag tulajdonságai
A hulladékbetonból előállított adalékanyag a régi adalékanyagból (többnyire folyami
sóder) és cementkőből tevődik mössze. A fizikai és mechanikai tulajdonságai nagymértékben
függnek a cementkő mennyiségétől és fajtájától. A cementkő nagy porozitású, ami nagymértékben
függ a víz-cement tényezőtől, a folyami sóder pedig sima felületű, kisebb porozitású anyag. A
hulladékbeton adalékanyag szabálytalan alakú, gyakran hegyesen találkoznak az oldalai.
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A képeken az általam tört, különféle nagyságú adalékanyagok láthatóak. Balra fent a 0–4
mm-es adalékanyag, jobbra fent a 4–8 mm-es, balra lent a 8–16 mm-es, jobbra lent a 16 –31,5
mm-es adalékanyag látható.

Térfogattömeg:
Az újrahasznoított adalékanyag térfogattömege függ a nyitott és a zárt pórusoktól. Ez pedig
a homok vagy kő és a cementkő arányától függ. Mivel a cementkő nagy porozitású anyag, ezért
ennek az adalékanyagnak a térfogattömege kisebb lesz. Megközelítőleg 10%-kal kisebb.
A kísérlethez az általam használt folyami sóder térfogattömege 2600 kg/m3. Az
újrahasznosított hulladékbeton adalékanyag-térfogattömeg középső értéke megközelítőleg 2360
kg/m3. Ez az érték körülbelül megfelel a 10%-os eltérésnek. Én csak a három legnagyobb frakció
térfogattömegét vizsgáltam (4–8; 8–16; 16–31,5). A következő táblázatban megfigyelhető, hogy a
térfogattömeg a nagyobb szemcseátmérő esetében nagyobb. Minél kisebb a szemcseátmérő, annál
kisebb a térfogattömeg is. Ez azzal magyarázható, hogy a cementkő könyebben törik és
morzsolódik, mint a kő, ezért a kisebb frakciókba több cementkő került.
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Szemcseátmérő [mm]
Térfogattömeg [kg/m3]
4–8
2348
8–16
2358
16–31,5
2371
A kapott térfogattömeg-eredmények

Vízfelszívás:
A vízfelszívásban tér el leginkább a kétféle adalékanyag. Míg a hagyományos folyami
sódernak zárt pórusai vannak, addig az újrahasznosított adalékanyagnak nyitott pórusai is vannak.
A hagyományos adalékanyag használatakor a beton elkészítéséhez az adalékanyag
nedvességtartalmával megegyező mennyiséggel kevesebb vizet kell a beton keverésekor
belekeverni. Viszont az újrahasznosított adalékanyag esetében több vizet kell adagolni, mivel az
adalékanyag elszívja a vizet, ezáltal megváltozik a víz-cement tényező, más nyomószilárdságot
kapunk, hamarabb megköt a beton, és nem jól dolgozható be.
Ezt a tulajdonságot is csak a három nagyobb frakción vizsgáltam ki. Az általam kivizsgált
újrahasznosított adalékanyag maximális vízfelszívásának középértéke megközelítőleg 8%. A
következő táblázatban megfigyelhetők a vízfelszívás értékei. Látható, hogy a legnagyobb
szemcsenagyságú adalékanyagnak kisebb a vízfelszívása, a csökkenő szemcsenagysággal
növekszik a vízfelszívás. Ezt is a cementkő mennyisége okozza.
Szemcseátmérő
[mm]
4–8
8–16
16–31,5

Maximális
Vízfelszívás 10
Eredeti
vízfelszívás [%]
perc alatt [%]
nedvességtartalom [%]
9,40
3,30
2,50
8,10
2,40
3,70
6,60
2,20
2,80
A maximális és a 10 perc alatti vízfelszívás

A fenti táblázatban látható a maximális vízfelszívás, a 10 perc alatti vízfelszívás és az
eredeti nedvességtartalom. Meg kell jegyezni, hogy a maximális vízfelszívásban benne volt már
az eredeti nedvességtartalom, viszont a 10 perc alatt történő vízfelszívásban csak az utólag
felszívott vízfelszívás van lemérve. Mivel a beton bedolgozása körülbelül 10 percet vesz igénybe,
ezért nem a maximális vízfelszívással számoltam, hanem a 10 perc alatti vízfelszívással. Utólag
készítettem olyan betonkeveréket, amikor a maximális vízfelszívással számolok, illetve víz
hozzáadása nélkül keverek be. Ha a két vízfelszívást összehasonlítjuk, látszik, hogy 2-3% az
eltérés. Mivel a kőadalék mennyiségétől függ a víz mennyisége, ezért ez a pár százalék víz nagyon
sok vizet jelent, majdnem másfélszer annyi víz kerül a betonba a maximális vízfelszívással
számolva. Ezt a tulajdonságot az idő függvényében alaposabban ki kellene vizsgálni, mivel apró
eltérések is módosíthatják a kapott beton nyomószilárdságát és tartósságát.
Az első kísérletből származó 28 napos próbatestek a kivizsgálás után elfogadható
eredményeket mutattak a hagyományos betonhoz képest, míg a második kísérletben, amikor a
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maximális vízfelszívással számoltam körülbelül 40%-os eltérést tapasztaltam. Amennyiben nem
adtam hozzá a megfelelő mennyiségű vizet, a beton nem volt bedolgozható adalékszer nélkül, de
mivel az adalékszer használatával csökken a szükséges víz mennyisége, ezáltal növekszik a
vízcement tényező, erősebb betont kapunk, ezért az eredmények nem hasonlíthatóak össze.

9. Az általam használt beton-receptúrák
Az adalékanyag szemcsenagyság-eloszlása a Fuler és Empa görbék közé kell hogy essen.
Én az Empa görbéhez igazítottam az adalékanyag összetételét. 40 MPa-os betont terveztem. A
próbatestek 15x15x15cm-es kockák. A következő táblázatban megfigyelhetők a különféle betonreceptúrák. A táblázatban a folyami sóderból készült 3 és 4 frakciós beton, valamint a megfelelő
eredményeket szolgáltató újrahasznosított adalékanyagból készült beton receptúrája látható. A
táblázatban 1 m3 betonhoz szükséges anyagok vannak feltüntetve kg-ban. A 3-as és 4-es szám a
frakciót jelöli, az FB a folyami sóderból készült betont, a TB pedig az újrahasznosított
hulladékbetonból készült betont jelöli.
Jelölések
3FB
4FB
3TB
Víz
206,77
180,57
221,24
Cement
351,98
307,38
351,98
Adalékanyag 0–4
644,96
441,00
614,64
Adalékanyag 4–8
393,09
250,54
379,49
Adalékanyag 8–16
681,84
422,18
645,70
Adalékanyag 16–31,5
0,00
711,10
0,00
3
1m betonhoz szükséges anyagok kg-ban

4TB
193,21
307,38
420,27
241,87
399,80
673,02

Az adatok összehasonlítása után megfigyelhető, hogy az újrahasznosított adalékanyagból
kevesebbet kellett használni, mivel kisebb a térfogattömege, ezáltal kisebb tömegű adalékanyag
nagyobb térfogatot tölt ki. A cement mennyisége ugyanaz, a víz pedig az adalékanyag
vízfelszívása miatt több lett, mint a folyami sóderból kevert beton esetében.

10. Bedolgozás
Először a hagyományos folyami sóderból kevertem be a betont. A betonkeverőbe először
a vizet, majd a cementet, ezt követően pedig nagyságrendben az adalékanyagot raktam bele, de a
legkisebb (0–4 mm) frakciót még nem adtam hozzá. Körülbelül fél perc keverés után tettem meg
ezt. Ezt követően három perc keverés következett, majd jött a bedolgozás. Valamennyi betont
raktam a zsaluba, majd vibrálás következett, majd megint betont raktam bele, és újabb vibrálás
következett. Ezt addig tartott, mígnem tele lett a zsalu betonnal, és megfelelően be lett dolgozva.
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Amint bedolgoztam a betont, féretettem a sablont. Először a 3, majd pedig a 4 frakciós betont
kevertem be. Ezt követte az újrahasznosított adalékanyagból bekevert beton. A próbatesteket egy
nappal később kivettem a zsaluból, és vízbe tettem. Huszonhét napig álltak benne. A
hagyományos beton bekeverése és bedolgozása után ugyanúgy kevertem be és dolgoztam be az
újrahsznosított adalékanyagú betont.
Az újrahasznosított hulladékbeton adalékanyag szabálytalan alakú, egyenetlen a felülete,
gyakran hegyes, éles kiálló részekkel. Ez csökkenti a beépíthetőséget, mivel az adalékanyag
szemcséi nem illeszkednek megfelelően egymáshoz. A hagyományos adalékanyagú beton
esetében a minél kisebb szemcseátmérőjű adalékanyag könyebben bedolgozható, mivel a kisebb
szemcsék jobban illeszkednek egymáshoz.
Az előzőekben leírt tulajdonságok alapján megfigyelhető, hogy a szemcseátmérő
csökkenésével romlik az adalékanyag tulajdonsága. Mindebből az következik, hogy az
újrahasznosított adalékanyagú beton esetáben előnyösebb a nagyobb szemcseátmérőjű frakciókat
használni. Viszont a bedolgozhatóságot nehezíti a nagyobb szemcseátmérő, ezt én is
megtapasztaltam a 4 frakciós betonkeverék bedolgozásakor. Következésképpen talán a két
középső frakciót lenne a legelőnyösebb használni, vagyis a 4–8 mm, illetve a 8–16 mm
szemcseátmérőjű újrahasznosított adalékanyagot, de ezt alaposabban ki kellene vizsgálni.

Az 1 napos próbakockák
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Vízbe rakva a próbakockák 27 napig

11. Törési eredmények
A 28 napos (1 nap után 27 napig vízbe rakva) próbatesteket kivettem a vízből, majd
elvégeztem a nyomószilárdság tesztjét. Az eredmények az alábbi táblázatban láthatók:
3FB
4FB
3TB
4TB

Próbatest I. Próbatest II. Próbatest III.
48,32
47,03
48,12
44,98
44,44
44,89
39,51
38,99
38,99
39,51
40,02
41,06
Nyomószilárdság MPa-ban

Átlag
47,82
44,77
39,16
40,20

A 3-as és 4-es szám a frakció számát jelöli, az FB a folyami sóderból készült beton, a TB
pedig az újrahasznosított hulladékbeton adalékanyagból készült betont jelöli.
Az eredményekből látható, hogy a 10 perc alatti vízfelszívással számolva, az eredmények
megközelítik a hagyományos beton nyomószilárdságát. A két táblázatot összehasonlítva látható,
hogy 5–7 Mpa az eltérés.
A következő próbatesteknél a maximális vízfelszívással számoltam. A 3 frakciós
újrahasznosított adalékanyagú betonhoz nem adtam hozzá a megfelelő vizet, ezen
megtapasztaltam, hogy nem lehet így bedolgozni, ahogy az előbb már megjegyeztem. Hozzáadtam
egy adalékszert, aminek köszönhetően bedolgozhattam a betont, de ez látszik az eredményen is:
jóval nagyobb eredményt kaptam, mint a folyami sóderból készült betonnál. Majd a 4 frakciós
újrahasznosított adalékanyagú betonhoz hozzáadtam a szükséges vízmennyiséget. Az eredményen
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látszik, hogy majd 40%-os az eltérés a folyami sóderrel és az újrahasznosított adalékanyaggal
készült minta között. Ezek az eltérések csak a víz eltérő mennyisége végett jelentkeztek.

3TB
4TB

Próbatest I. Próbatest II. Próbatest III. Átlag
53,51
73,02
65,39
63,97
28,46
28,46
28,81
28,58
A 2. kísérletbeli nyomószilárdság MPa-ban

12. Záradék
Szerbiában a beton újrahasznosítása még gyerekcipőben jár. A világ több országában (az
Európai Unió több tagállamában is) már használják az újrahasznosított betont nemcsak utakhoz,
folyók, tavak partjainak a megerősítéséhez, hanem kitöltő és szerkezeti betonként is.
Az emberiség egyik fő problémája a hulladék mennyiségének növekedése. Az építőipar az
egyik legtöbb hulladékot termelő iparág. Ha tudjuk csökkenteni a hulladék termelését, tudjuk
növelni az újrahasznosítását, élni kell a lehetőséggel. A beton újrahasznosítása nagymértékben
hozzájárul a hulladék mennyiségének a csökkenéséhez, ezáltal pedig hozzájárulunk a fenntartható
fejlődéshez.
A hulladékbeton újrahasznosításával készült betonhoz több munka szükséges mint
amennyivel előállítható a hagyományos beton, viszont nem megújjuló nyersanyagot (folyami
sóder) takaríthatunk meg. Az újrahasznosított adalékanyagnak nem olyan jók a tulajdonságai mint
a hagyományos folyami sódernak, nagyobb a porozitása, vízfelszívása, kisebb a térfogattömege,
kisebb nyomószilárdságú betont kaphatunk belőle. Ennek ellenére ezek az eltérések nem
eredményeznek túl nagy eltérést a hagyományos betonhoz képest. Több munkával az
újrahasznosított adalékanyagból is készíthetünk majdnem olyan szilárdságú betont mint a
hagyományos beton.
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