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1. BEVEZETÉS
A fenntartható fejlődés elképzeléseinek bevezetése az 1992-es riói konferencián
(Agenda, June 1992) nem volt hiábavaló, tanúsította a múlt század hatalmas
népességnövekedését és a fejlődő országok gyors városiasodását. A XXI. század elején
a fenntartható technológiákra kell helyezni a hangsúlyt. Mindeközben számos előnye
miatt a beton a legszélesebb körben használt építőanyag lett. Ez az iparág nagy
mennyiségű természeti erőforrást igényel és nagy mennyiségű széndioxidot bocsájt ki a
cement előállítása közben. A beton egy kompozit anyag, amit elsősorban cement,
adalékanyag (kőanyaghalmaz) és víz alkot, kb. 20 milliárd tonna nyersanyagot használ
fel évente (Fredonia, 2011). A beton térfogatának kb. 2/3-t kitevő adalékanyag
hozzájárult a világ 2010 utáni összesített keresletének évi 48 milliárd tonnára
növekedéséhez (Hong Kong Government, 2006), ami a következő 2-3 évtizedben
megduplázóik, ha a jelenlegi felhasználási ütem folytatódik (Oikonomou, 2005).
Ezenkívül az adalékanyagok előállítása, mint a bányászat, a kereskedelem, a szállítás
növelik a széndioxid kibocsájtást és az energiafelhasználást (Limbachiya et al., 2012).
Az építés és bontás során keletkező hulladékokat (C&D=construction and demoltion)
nem lehet a hagyományos módszerekkel kezelni. Ezek a hulladékok lerakókba kerülnek,
ahol kedvezőtlen hatást gyakorolnak a környezetre és ezzel együtt a lehetséges lerakó
területek csökkennek az iparosodás és a városiasodás miatt. Az építési és bontási
hulladékok rendelkezésre állása és az adalékanyagok beszerzési költségeinek
növekedése miatt szükség van e hulladékok szerkezeti betonokban való felhasználására
(Kisku et al., 2017). Ez a fejlesztés lehetővé teszi a betonipar számára a folyamatos
növekedés fenntartását, miközben csökkenti a szénlábnyom (karbonlábnyom) értékét és
a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatást. Az újrahasznosított betonzúzalék
(RCA=recycled concrete aggregate) a természetes adalékanyag (NA=natural
aggregate) durva frakciója helyetti felhasználásának ötlete a II. világháború alatti
Angliából ered, ahol először járdaszerkezetekben használták.
A kutatóknak a bontási hulladékok újrahasznosításával kapcsolatos vizsgálatai arra a
következtetésre jutottak, hogy ezek az anyagok felhasználhatók a természetes
kőanyaghalmazok helyett, és a előkészítették a jelenlegi felhasználás lehetőségeit az
újrahasznosítás kiszélesítésével és betonzúzalék újfajta betonokban való
felhasználásának lehetőségével. Különböző anyagok váltak szükségessé a fenntartható,
környezetbarát és innovatív jövő számára. 2017 végén Kisku és kutatótársai (Kisku et
al. 2017) többszáz betonzúzalékkal foglalkozó kutatás alapján arra a következtésre
jutottak, hogy ásványi kiegészítő anyagok alkalmazásával növelhetők az
újrahasznosított betonzúzalékos betonok anyagjellemzői. További kutatásokat
javasoltak a hagyományostól eltérő hulladék alapú cementhelyettesítő anyagok
(CRM=cement replacement material) és a betonzúzalék adalékanyag hosszú távú
hatására mechanikai és tartóssági szempontból. Meyer (Meyer (2009) számos
cementhelyettesítő anyagként használható hulladékot vizsgált és arra következtetésre
jutott, hogy a betonzúzalék használata az ipari hulladékok megfelelő százalékban való
hozzáadásával igen hasznos lehet. A természetes adalékanyag lecserélését
betonzúzalékra már széles körben vizsgálták, de csak néhány tanulmány foglalkozott az
öntömörödő betonban (SCC) való alkalmazással (Rajhans et al., 2018; Omrane et al.,
2017). Az ipari alkalmazást befolyásolhatják az anyagjellemzőkön kívül a műszaki, a
gazdasági, a közvetlen és a közvetett környezeti és társadalmi hatások (Aslani et al.,
2018; Wijayasundara et al. 2018; Wijayasundara et al., 2017). Például egy korábbi
munkában a CO2 kibocsájtást 24%-kal csökkentették a betonzúzalék használatával a
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referencia keverékhez képest (Yap et al., 2018), de több folyósítószerre volt szükség az
öntömörödő képesség eléréséhez (Guo et al., 2018). A szakirodalom szerint - tekintettel
az újrahasznosítási trendekre - a jelenlegi irány a betonzúzalékok szokásostól eltérő
felhasználása speciális betonokban hulladék alapú poranyagok használata, mint
például az öntömörödő nagy teljesítőképességű beton (SCHPC).
2. A KUTATÁSI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA
Gazdasági tevékenységet úgy kell folytatni, hogy az összhangban legyen a Föld
ökoszisztémájáva; a mérnöki termékek fenntarthatósága már nem lehetőség, hanem
kötelezettség. Az öntömörödő nagy teljesítőképességű beton (SCHPC) egy új
generációs beton, amely az öntömörödő beton (SCC) és a nagy teljesítőképességű beton
(HPC) fogalmán alapul. Ez egy magas szintre fejlesztett beton, ami megfelelő
öntömörödő képességgel, nagy szilárdsággal és nagy tartóssággal rendelkezik. Ennek
a betonnak a környezetbarát változata kialakítható úgy, hogy megfelelő mennyiségű
összetevőjét hulladék anyaggal helyettesítjük, ami által fenntartható és gazdaságos
lesz. Tekintettel a granulált vagy por alakú építési hulladékok növekvő napi
mennyiségére sürgősen szükségessé vált a hulladékok környezet károsítás nélküli
kezelése. A hulladékok építőipari hasznosításában ugrásszerű előrelépés, hogy nem
csupán eltávolítjuk a hulladék anyagokat, hanem beépítjük a szerkezetbe úgy, hogy
ezáltal javítjuk a beton tulajdonságait. Ezen túlmenően a modern anyagoknak, pl. az
SCHPC-nek az 5R elvét kell követnie, amely kimondja, hogy a fenntartható építőanyag
a „reduce, reuse and recycle for environment recovery and respect”, azaz a
felhasználás csökkentése, az újrafelhasználás, az újrahasznosítás és a környezet
helyreállítása és tisztelte, valamint az életciklus végén egy új anyag lehetősége egy új
szerkezetben.
3. A KUTATÁSI KERÜLET FÓKUSZPONTJAI ÉS HATÁRAI
Betonzúzalékot és három hulladék poranyag nyers, feldolgozás nélküli változatát
választottam ki a természetes adalékanyag és a cement részleges helyettesítésére. A por
anyagok a következők voltak:
1. Hulladék pernye (waste fly ash = WFA), amit a Visontai erőműből feldolgozás
nélkül szállítottak a laboratóriumba a kísérletekhez.
2. Hulladék perlit por (waste perlite powder = WPP), ami a perlit, egy amorf
vulkanikus szilícium- vagy alumínium-oxid tartalmú kőzet vágásakor keletkező
hulladék.
3. Hulladék pórusbetonpor (waste cellular concrete = WCC), egy magyarországi
pórusbeton gyárból, ami a pórusbeton falazóelemek vágásakor keletkező
hulladék.
Számos laboratóriumi kísérletet végeztem az így készített betonokon és szinte minden
olyan tulajdonságot meghatároztam, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a beton makroés mikrostruktúrájához, azért, hogy átfogó képet kapjak az új, környezetbarát SCHPC
kihívásairól és lehetőségeiről. A javasolt anyagokat a lehető legjobb hulladék poranyag
felhasználásra optimalizáltam, és elértem a legnagyobb teljesítény – költség arányt
ezek az állandó és változó paraméterek mellett. Az elkészített betonokon a
laboratóriumi vizsgálatokat különböző (0, 28, 90 és 270 napos) korban végeztem, hogy
lefedjék mind a rövid, mind a hosszú távú mechanikai jellemzőket, a tartósságot és a
tűzállóságot, kiegészítettem a frissbeton jellemzőkkel.
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4. CÉLKITŰZÉSEK
PhD értekezésem fő célja az volt, hogy optimalizálja az SCHPC környezetbarát
változatát azáltal, hogy megvizsgálja mind a természetes adalékanyagok
betonzúzalékkal, mind pedig a cementek hulladék anyagú cementkiegészítő
anyaggokkal való részleges helyettesítését, a friss és a megszilárd betonra. Az SCHPC
környezetbarát változatának előállításakor a fő cél az volt, hogy minimalizáljam a
környezetre gyakorolt hatást maximalizálva a beton teljesítményét és élettartamát,
továbbá a nem megújuló erőforrásokat legalább részben megújulóvá tegyem.
Ezt a célt a következő célkitűzéseken keresztül sikerült elérnem:
1. Az SCHPC összetételének optimalizálása, úgy hogy elérjem a legalább 75 MPaos átlagos nyomószilárdságot és az SF2 konzisztencia osztály.
2. Annak meghatározása az aktivitási index által, hogy az alkalmazott hulladék
(pernye = WFA, perlit = WPP és pórusbetonpor = WCC) poranyagokból mi a
maximálisan és az ideálisan alkalmazható mennyisége cementpépekben.
3. Meghatározni a lehetséges maximális helyettesítési mennyiséget
betonzúzalékok, illetve az alkalmazott cementkiegészítő anyagok esetén az
öntömörödő betonok bedolgozhatósági tartományát figyelembe véve és
meghatározva a minimálisan szükséges folyósítószer adagolást.
4. Értékelni a különböző hulladék poranyagok cementhelyettesítő anyagként való
hatékonyságát az öntömörödő nagyszilárdságú betonokban betonzúzalék
alkalmazása mellett és anélkül, rövid- és hosszútávon a mechanikai jellemzők,
a tartósság és a tűzállóság figyelembe vételével.
5. Értékelni a változó paraméterek (a cementhelyettesítő anyagok típusának és
mennyiségének) lehetséges hatásait az egyszeresen és a többszörösen
újrahasznosított betonzúzalékra.
6. Ellenőrizni a betonzúzalék második generációs használatának lehetőségét a
mechanikai jellemzők és a mikrostruktúra szempontjából.
5. KÍSÉRLETI PROGRAM
A különböző kísérleti SCHPC összetételek fejlesztése és vizsgálata friss és
megszilárdult betonokon az adalékanyag-keverék, a kötőanyag-keverék és a
többszörösen újrahasznosított adalékanyag vizsgálatával és kiválasztásával kezdődött.
Ezen kívül számos vizsgálatot végeztem újrahasznosított és többszörösen
újrahasznosított betonzúzalékot tartalmazó betonokon. A teljes kísérleti eljárást az
1. ábra mutatja.
500 kg/m3 kötőanyag-tartalmú és 0,35-ös víz-cement tényezőjű keverékeket használtam
a kísérletek során. A víztartalmat kompenzáltam a betonzúzalék vízfelvevőképességének megfelelő többlet víz hozzáadásával. 21 keveréket készítettem
adalékanyag-, illetve cementhelyettesítésekkel. A keverékeket 7 sorozatra osztottam az
adalékanyag-helyettesítések alapján. Az alkalmazott cementhelyettesítési arányt 0, 15
és 30%-ra választottam a pépeken megvizsgált aktivitási index alapján, az adalékanyag
helyettesítési arányt 0, 25 és 50%-ban választottam meg a szakirodalom alapján.
Mindegyik keverék az alap összetétel 1. táblázat szerinti változtatásával készült.
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1.ábra A vizsgálati program áttekintése
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Alacsony víz-cement tényező mellett kellett elérni az öntömörödő betonhoz szükséges
reológiai tulajdonságokat, ezért a keveréknek a hagyományos betonoknál jobban
bedolgozhatónak kellett lenniük, ezért nagy mennyiségű folyósító adalékszerre volt
szükség a frissbeton megfelelő konzisztenciájának eléréséhez és a szétosztályozódás
megakadályozásához. Azonos mennyiségű adalékszert használtam a betonzúzalékos és
cementhelyettesítő anyagos keverékeken, hogy meghatározzam a hatását az
öntömörödő beton frissbeton jellemzőire.
A próbatesteket szabványos acél sablonokban készítettem minden vizsgálathoz. Ezt
követően a próbatesteket 7 napig mésztelített vízben, majd laborlevegőn (20 °C ± 2 °C)
tároltam a vizsgálat időpontjáig. A vizsgálatokat különböző (28, 90 és 270 napos)
korokban végeztem. A kísérletek célja a környezetbarát SCHPC frissbeton
jellemzőinek, mechanikai és tartóssági tulajdonságainak továbbá a tűzállóságának a
meghatározása volt az adalékanyag, illetve a cementhelyettesítés százalékos arányának
változtatása mellett.
1. táblázat A vizsgált összetételek
Sorozat #

Cement
helyettesítés

0% betonzúzalék
helyettesítés

I. sorozat
II. sorozat
III. sorozat
IV. sorozat
V. sorozat
VI. sorozat
VII. sorozat

0%
15% WFA
30% WFA
15% WCC
30% WCC
15% WPP
30% WPP

RA0
F15RA0
F30RA0
C15RA0
C30RA0
P15RA0
P30RA0

25%
betonzúzalék
helyettesítés
RA25
F15RA25
F30RA25
C15RA25
C30RA25
P15RA25
P30RA25

50%
betonzúzalék
helyettesítés
RA50
F15RA50
F30RA50
C15RA50
C30RA50
P15RA50
P30RA50

6. TÖBBSZÖRÖSEN ÚJRAHASZNOSÍTOTT BETON-ADALÉKANYAG
Ezt követően a különböző típusú betonzúzalékokat vizsgáltam, figyelembe véve a
kiindulási beton alapanyagait, hogy az természetes adalékanyag vagy már
újrahasznosított betonzúzalék volt. Az első 21 keverékes sorozatban vizsgált
próbatesteket a mechanikai vizsgálatok után lezúztam és legfeljebb 6 hónapig
laboratóriumi körülmények között tároltam, hogy a lehető legjobban csökkentsem a
különböző hidratáltság hatását és megközelítsem a valós használatban előforduló
állapotot. Ezután szitálással előállítottam az optimális 4/16 mm-es frakciót. 21
zúzaléktípust állítottam elő, ahol a fő különbség az adalékanyagok fajtája (természetes,
betonzúzalékos) volt első generációs betonban. Az utolsó lépésben meghatároztam a
betonzúzalékok vízfelvételét és a Los Angeles aprózódását.
7. TÖBBSZÖRÖSEN ÚJRAHASZNOSÍTOTT ADALÉKANYAGÚ BETON
Ez a rész a többszörösen újrahasznosított beton adalékanyagként való
felhasználásának lehetőségeit vizsgálta. A természetes adalékanyagot két helyettesítési
arányban (25 és 50%-ban) betonzúzalékra cseréltem (első generáció), és az ebben a
sorozatban keletkezett betonokat neveztem RA25 és RA50-nek. Ugyanezt az eljárást
ismételtem a betonok első generációjával és így kaptam a második generációt (MRCA
= multiply recycled concrete aggregate). A második generációs betont ezzel az RA25
és RA50 betonzúzalékkal helyettesítve készítettem és kaptam a betonok második
generációját, ahol:
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1. MRA25 a 25% betonzúzalék helyettesítésű első generációs újrahasznosított
adalékanyagú betonból (RAC) készült zúzalék,
2. MRA50 az 50% betonzúzalék helyettesítésű első generációs újrahasznosított
adalékanyagú betonból (RAC) készült zúzalék.
A természetes adalékanyagú (NA) és az első (RCA) és második generációs (MRCA)
betonzúzalék helyettesítéses betonok rendszerét a 2. ábra mutatja. Hét típust
készítettem, egy referenciát (természetes adalékanyaggal) két első generációsat és négy
második generációsat. A kísérlet célja a második generációs újrahasznosított beton
frissbeton jellemzőinek, mechanikai, fizikai tulajdonságainak, mikrostruktúrájának
vizsgálata az első generációs betonban lévő természetes és az újrahasznosított
betonzúzalék arányának függvényében.

2. ábra A természetes adalékanyagú (NA) és az első (RCA) és második generációs

(MRCA) betonzúzalék helyettesítéses betonok rendszere (fő koncepció)
8. KÍSÉRELTI ÁLLANDÓK ÉS VÁLTOZÓK
2. táblázat A vizsgált SCHPC összetételek változó és állandó paraméterei
Változó paraméterek
1.
2.
3.
4.

Cement tartalom: 500, 425 és 350 kg/m3
CRM tartalom: 0, 75 és 150 kg/m3
CRM típusa: WFA, WPP és WCC
Az adalékanyag durva frakciójának fajtája és mennyisége:
4.1. NA: természetes. adalékanyag (kvarckavics): 50 és 75%
4.2. RCA: újrahasznosított beton zúzaléka: 0, 25 és 50%
4.3. MRA25:25% betonzúzalékot tartalmazó beton zúzaléka
0, 25 és 50%
4.4. MRA50: 50% betonzúzalékot tartalmazó beton zúzaléka
0, 25 és 50%
Állandó paraméterek

1.
2.
3.
4.
5.

Kötőanyag tartalom (cement + CRM): 500 kg/m3
Maximális szemnagyság: dmax= 16mm
Víz – kötőanyag tényező (w/b): 0.35
Cement típusa: CEM I 42.5 N tiszta portland cement
Adalékanyag frakciók aránya: 0/4 mm (45%) és 4/16 mm
(55%)

A beton összetétel kísérletek során használt összes állandó és konstans paraméter a
2. táblázatban látható. A fő változó paraméterek a cementtartalom és
cementkiegészítőanyag-tartalom (CRM) aránya továbbá az adalékanyag durva
6

frakciójának a típusa, a természetes adalékanyag és a betonzúzalék aránya. Állandó
paraméterek a konzisztencia osztály, a víz-kötőanyag tényező, a cement típus és az
adalékanyag szemmegoszlása és maximális szemnagysága (16 mm). Végül készítettem
19 cementpép keveréket, 26 öntömörödő nagy teljesítőképességű betonkeveréket
(SCHPC) és 22 fajta adalékanyagot újrahasznosított (RCA) és többszörösen
újrahasznosított (MRCA) betonzúzalékból.
Több mint 3000 különböző öntömörödő nagy teljesítőképességű beton próbatestet
készítettem és vizsgáltam meg, amelyek részben újrahasznosított betonzúzalékot,
részben cement kiegészítő anyagként alkalmazott hulladék poranyagokat tartalmaztak.
Több mint 200 tanulmányt, cikket, könyvet és szabványt tekintettem át és vontam le a
következtetéseket az értekezésem elkészítéséhez, amely értékes dokumentumként
szolgálhat ezen a területen dolgozó kutatók számára. A betont alkotó anyagokat és a
pépeket elsősorban a legfontosabb friss és megszilárdult jellemzőik alapján
fejlesztettem. Ezt követően meghatároztam a betonok főbb friss és megszilárdult
jellemzőit. Három cementkiegészítő anyagot használtam, hulladék pernyét (WFA),
hulladék perlit port (WPP) és hulladék pórusbetonport (WCC). Megvizsgáltam a
betonzúzalék-tartalom (RCA), a cementkiegészítő anyag (CRM) és a nagy hatásfokú
folyósítószer tartalom hatásait. Továbbá többszörösen újrahasznosított adalékanyagú
betont készítettem, miután az újrahasznosított és a többszörösen újrahasznosított
betonzúzalék fontos tulajdonságait megvizsgáltam. Végül az öntömörödő nagy
teljesítőképességű beton (SCHPC) környezetbarát változatát készítettem el. A kutatási
program módszere javaslatot tesz az SCHPC keverékek tervezésére.
9. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
Az öntömörödő nagy teljesítőképességű beton érzékeny az összetevők arányára és a
keverés folyamatára, ami hosszabb, mint más típusú betonoknál. Az adalékanyag
frakció szemmegoszlása, a víz-cement tényező, a cementtartalom és az adagolási
sorrend jelentős hatást gyakorol a nyomószilárdságra és a bedolgozhatóságra. Minden
keveréket kifolyási idő és terülés méréssel ellenőriztem, hogy az öntömörödő betonokra
vonatkozó európai tervezési útmutató szerinti bedolgozási ablak követelményeinek
változtatás nélkül megfeleljen [2][3][5][6].
Az elvégzett laboratóriumi és analitikai kutatás során elért új tudományos
eredményeimet az alábbi pontokban mutatom be:
1. téziscsoport: Öntömörödő nagy teljesítőképességű beton a természetes
adalékanyag durva frakciójának betonzúzalékkal való helyettesítésével
Ahol: RA0, RA25 és RA50 jelenti az öntömörödő nagy teljesítőképességű
betont, ahol 0, 25 és 50%-os arányban helyettesítettem a természetes
adalékanyag durva frakcióját betonzúzalékkal.

A betonzúzalék adalékanyagként való újrahasznosításának szükségessége általános
probléma a háborúk és természeti katasztrófák miatt keletkező építési bontási
hulladékok és más helyeken fennálló természeti erőforrások hiánya miatt. A természetes
adalékanyag durva frakciójának helyettesítése betonzúzalékkal legfeljebb 50%-ig és
azok rövid és hosszú távú jellemzői.
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1.1 Kísérletileg igazoltam, hogy a legfeljebb 50%-ban a természetes adalékanyag
durva frakciójának helyettesítésére használt betonzúzalék növeli az öntömörödő nagy
teljesítőképességű beton mechanikai és tartóssági teljesítményét, beleértve a nyomó-,
a hasító-, a hajlítószilárdságot, a rugalmassági modulust, a fagy- és a kloridionálló
képességet. [3][6] 3. és 4. ábra
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3. ábra Mechanikai jellemzők (átlag értékek) 28, 90 és 270 napos korban 0, 25 és 50%-os betonzúzalék
helyettesítésű öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok esetén

1.2 Kísérletileg igazoltam, hogy újrahasznosított betonzúzalék alkalmazésa esetén a
vizsgált anyagjellemzők idővel és az utószilárdulással javulnak, 28 napnál idősebb
korban a különbségek nagyobbak. [3][6] 3. ábra
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4. ábra A kloridmigrációs együttható (átlag érték) 90 és 270 napos korban és a felületi fagyhámlás értéke
a 270 napos korban kezdett vizsgálat 7-dik, 14-dik, 28-dik és 56-dik ciklusa után 0, 25 és 50%-os
betonzúzalék helyettesítésű öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok esetén

1.3 Kísérletileg igazoltam, hogy a legfeljebb 50%-os betonzúzalék helyettesítés növeli
az öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok tűzállóságát a maradó nyomó és
hajlítószilárdság vonatkozásában 90 és 270 napos korban. [4][9] 5. és 6. ábra
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5. ábra Különböző betonzúzalék helyettesítéses öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok relatív
maradó nyomó- és hajlítószilárdsága 90 napos korban
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6. ábra Betonzúzalék helyettesítéses öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok relatív maradó nyomóés hajlítószilárdsága 90 és 270 napos korban
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2. téziscsoport: Öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok feldolgozás nélküli,
hulladék cementhelyettesítő anyagokkal
Ahol: F15 és F30 jelenti a 15 és 30%-os cementhelyettesítést feldolgozatlan
pernyével, C15 és C30 hulladék pórusbetonporral, P15 és 30 a hulladék
perlittel készülő öntömörödő nagy teljesítőképességű betonokban. RA0 jelenti
a zúzott beton adalékanyag nélküli referencia betont jelenti.

Az öntömörödő nagy teljesítőképességű beton megfelelő reológiai tulajdonságinak és
követelményértékeinek eléréséhez szükséges a nagy finomrész tartalom, amit a cement
és a cementhelyettesítő anyagok adnak. A poranyagok különösen érdekesek, mert
hozzájárulnak a beton legköltségesebb és legenergiaigényesebb összetevőjének a
cementnek a részleges helyettesítéséhez. Három, feldolgozás nélküli, por alakú anyagot
vizsgáltam a cementhelyettesítő anyagként való alkalmazhatóság és megfelelőség
szempontjából. Ebben az összefüggésben a pépek és az öntömörödő nagy
teljesítőképességű betonkeverékek esetén különböző állandó és változó paraméterek
mellett, mint az aktivitási index, a mechanikai jellemzők , a tartósság és a tűzállóság,
vizsgáltam az anyagok hatékonyságát.

Nyomószilárdság
aktivitási index %

2.1 Az aktivitási indexet alapul véve kísérletileg meghatároztam a maximális
hatékony cementhelyettesítés értékét hulladék pernye, hulladék perlit és hulladék
pórusbetonpor esetén. A maximális hatékony adagolási mennyiség mindegyik
vizsgált anyagra eléri a 30%-ot. [1][3][4][11] 7. ábra
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7. ábra A pernye, a perlit és a pórusbetonpor hatása a cementpépek aktivitási indexére 0-60%-os
helyettesítésnél

Az aktivitási indexek azt mutatják, hogy a hulladék perlit és pórusbetonpor alkalmazása
30%-ig a kor előre haladtával növeli az aktivitási indexet. Az aktivitási index 28 nap
után csökkenni kezd, ha a helyettesítés meghaladja a 30%-ot. A cement hulladék
pernyével való helyettesítése esetén időben a nyomószilárdság és az aktivitási index
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lineárisan nő minden alkalmazott helyettesítésnél,
szilárdságcsökkenést okoz a 30% feletti helyettesítés.

azonban

szignifikáns

2.2 Kísérletileg igazoltam a három kezelés nélküli hulladék por (hulladék pernye,
hulladék perlit és hulladék pórusbetonpor) elemzéséből, hogy a perlit 15%-os
cementhelyettesítése hatékonyabb a többinél az öntömörödő nagy teljesítőképességű
betonok mechanikai és tartóssági jellemzőire. [3][6] 8. és 9. ábra
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8. ábra Az öntömörödő nagy teljesítőképességű beton mechanikai jellemzői 28, 90 és 270 napos korban
0, 15 és 30%-os hulladék pernye, hulladék perlit és hulladék pórusbetonporral való cementhelyettesítés
esetén
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9. ábra Az öntömörödő nagy teljesítőképességű beton vízfelszívási mélysége (átlag érték) 90 és 270 napos
korban és a felületi lehámlás mennyisége 7, 14, 28 és 56 fagyasztás/olvasztás ciklus után 0, 15 és 30%os hulladék pernye, hulladék perlit és hulladék pórusbetonporral való cementhelyettesítés esetén

2.3 Kísérletileg igazoltam a hulladék pernye, hulladék perlit és hulladék
pórusbetonpor elemzésével, hogy a legfeljebb 30%-ig cementhelyettesítőként
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alkalmazott hulladék pernye hosszútávon hatékonyabb a többinél az öntömörödő
nagy teljesítőképességű betonok kloridbehatolási ellenállása szempontjából. [6]
10. ábra
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10. ábra A hulladék pernye, hulladék perlit és hulladék pórusbetonpor helyettesítéses öntömörödő nagy
teljesítőképességű beton kloridmigrációs együtthatója (átlag érték) 90 és 270 napos korban

2.4 Kísérletileg igazoltam a maradó nyomó- és hajlítószilárdság 90 és 270 napos
vizsgálatával, hogy mind a hulladék pernye, a hulladék perlit és a hulladék
pórusbetonpor 15%-os adagolása növeli az öntömörödő nagy teljesítőképességű
beton tűzállóságát [4][9] 11. ábra
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11. ábra 0, 15 és 30% hulladék pernye, hulladék perlit és hulladék pórusbetonpor cementhelyettesítésű
öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok maradó nyomó-, és hajlítószilárdsága a hőmérséklet
függvényében 90 napos

3. téziscsoport: Öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok hulladék anyagú
cement és betonzúzalék anyagú adalékanyaghelyettesítéssel
Ahol: F15 és F30 jelenti a hulladék pernye, a C15 és C30 a hulladék
pórusbetonpor és a P15 és P30 a hulladék perlit 15 és 30%-os helyettesítését
a cementre vonatkoztatva. RA0, RA25 és RA50 jelenti a természetes
adalékanyag durva frakciójának betonzúzalékkal való 0, 25 és 50%-os a
helyettesítését öntömörödő nagy teljesítőképességű betonokban.

Az újrahasznosított betonzúzalékos beton tulajdonságai javíthatók ásványi kiegészítő
anyagok hozzáadásával. Ebben a részben olyan öntömörödő nagy teljesítőképességű
betonokat készítettem, aminek a durva adalékanyagát 0, 25 és 50%-ban
betonzúzalékkal, illetve a cementjét 0, 15 és 30%-ban hulladék pernyével, hulladék
perlittel és hulladék pórusbetonporral helyettesítettem. Annak érdekében, hogy ezek
hatékonyságát meghatározzam mechanikai, tartóssági és tűzállósági vizsgálatokat
végeztem rövid- és hosszútávon; azzal a céllal, hogy magas fenntarthatósági értékű
betont készítsek.
3.1 Kísérletileg igazoltam, hogy az öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok
esetén a cementhelyettesítésre használt hulladék pernye kombinálva az adalékanyag
helyettesítésére használt betonzúzalékkal kedvezőbb, mint csak termesztés
adalékanyaggal. A hulladék pernyét legfeljebb 15%-ban és a betonzúzalékot
legfeljebb 50%-ban alkalmazva nőnek a mechanikai és a tartóssági jellemzők rövidés hosszútávon. [3][6] 12. és 13. ábra.
3.2 Kísérletileg igazoltam, hogy a hulladék pernye, a hulladék perlit és a hulladék
pórusbetonpor alkalmazása legfeljebb 15%-ban 25% durva betonzúzalékkal a
leghatékonyabb az öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok mechanikai és
tartóssági teljesítményére rövid és hosszútávon. [6] 12. és 13. ábra.
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12. ábra 25 és 50% betonzúzalékkal való adalékanyag helyettesítésű, illetve 0, 15 és 30% hulladék
pernye, hulladék perlit és hulladék pórusbetonpor cementhelyettesítésű öntömörödő nagy
teljesítőképességű betonok mechanikai jellemzői (átlag érték) 28, 90 és 270 napos korban

3.3 Kísérletileg igazoltam a 90 és 270 napos maradó nyomó- és hajlító szilárdság
vizsgálatával, hogy öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok esetén a cement
legfeljebb 15%-os hulladék pernye, hulladék perlit vagy hulladék pórusbetonpor és
az adalékanyag durva frakciójának legfeljebb 25%-os helyettesítése betonzúzalékkal
növeli a tűzállóságot. [4][9]. 14. ábra
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13. ábra 25 és 50% betonzúzalékkal való adalékanyag helyettesítésű, illetve 0, 15 és 30% hulladék
pernye, hulladék perlit és hulladék pórusbetonpor cementhelyettesítésű öntömörödő nagy
teljesítőképességű betonok tartóssági jellemzői (átlag érték) 90 és 270 napos korban
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14. ábra 25% betonzúzalékkal való adalékanyag helyettesítésű és 15% hulladék pernye, hulladék perlit,
illetve hulladék pórusbetonpor cement helyettesítésű öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok
maradó nyomó- és hajlítószilárdsága a hőmérséklet függvényében

4. téziscsoport: A zúzott beton adalékanyag hosszútávú jellemzői
Ahol: MRCA(25%) jelenti a többszörösen újrahasznosított beton
adalékanyagot, ahol az első generáció betonja 25% betonzúzalékot
tartalmazott, MRCA(50%) jelenti azt a többszörösen újrahasznosított beton
adalékanyagot, amit eredetileg 50% újrahasznosított beton adalékanyagot
tartalmazó beton zúzalékából készítenek.
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Megvizsgáltam a különböző típusú betonzúzalékokat, figyelembe véve, hogy az eredeti
beton adalékanyag természetes kőzet vagy újrahasznosított beton volt. 22 betonzúzalék
típust vizsgáltam, ahol a fő különbség az első generációs beton zúzott beton tartalma
volt.

A betonzúzalék
vízfelvevő-képessége %

4.1 Kísérletileg és analitikusan igazoltam a 22 (újrahasznosított és többszörösen
újrahasznosított) betonzúzalék típus vizsgálatával, hogy nincs összefüggés a
betonzúzalékok Los Angeles indexe és az első generációs beton között, de szoros
összefüggés van a vízfelvelő képességük között. [8]. 15. ábra
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15. ábra Az első generációs beton és a belőle készült újrahasznosított és többszörösen újrahasznosított
betonzúzalék vízfelvétele közötti összefüggés

4.2 Kísérletileg igazoltam, hogy a betonban cementhelyettesítő anyagként használt
feldolgozatlan hulladék poranyagok fokozzák a betonzúzalékos beton kopásállóságát
függetlenül a zúzalékhoz használt eredeti beton szilárdságától és az alkalmazott
feldolgozatlan poranyag fajtájától, mert a habarcs és a betonzúzalék adalékanyag
együttdolgozását erősítik. [8] 16. ábra
4.3 Kísérletileg igazoltam, hogy szoros összefüggés van a többszörösen
újrahasznosított zúzott beton adalékanyag jellemzői és az első generációs betonban
alkalmazott természetes adalékanyag betonzúzalékkal való helyettesítési mennyisége
között; ez az összefüggés a vízfelvelő képesség esetében lineáris, a Los Angeles index
esetén másodfokú. [8] 17. és 18. ábra
A másodfokú kapcsolat alapján van a kopással szembeni ellenállásnak egy minimuma
(maximális Los Angeles érték), amikor a természetes adalékanyag betonzúzalékkal való
helyettesítése 50% az első generációs betonban. Ezt a viselkedést az adalékanyag
homogenitása okozza az első generációs betonban, ami befolyásolja az
adalékanyageloszlást a keverékben.
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16. ábra Az öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok cementjének részleges helyettesítésére használt
feldolgozás nélküli hulladékok hatása az ebből készült betonzúzalékok (újrahasznosított adalékanyagú
beton és többszörösen újrahasznosított adalékanyagú beton) Los Angeles indexére. WFA = hulladék
pernye, WCC = hulladék pórusbetonpor, WPP = hulladék perlit por
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17. ábra A betonzúzalék Los Angeles indexe a kiindulási beton adalékanyag-helyettesítés mennyiségének
függvényében
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18. ábra A betonzúzalék vízfelvétele a kiindulási beton adalékanyag-helyettesítés mennyiségének
függvényében

5. téziscsoport: Többszörösen újrahasznosított adalékanyagú beton
Ahol: RA25RA25 és RA25RA50 az újrafeldolgozás második generációját
jelenti, amely az előző téziscsoport 7.4-es pontjában meghatározott MRCA-val
(25%) az adalékanyag durva frakciójának 25% és 50% -os helyettesítésével
készült.
17

Huda (2014) és Salesa et al. (2017) kutatási eredményei alapján a természetes
adalékanyag durva frakciójának 20% vagy az alatti helyettesítése csökkentette, viszont
100%-ban már növelte a nyomószilárdságot. Jelen kutatásban a természetes
adalékanyag durva frakciójának 20 és 100% közötti tartományban való zúzott betonnal
való helyettesítését vizsgáltam, ahol öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok
esetén az 50%-os helyettesítésnek már pozitív a hatása.
5.1 Kísérletileg igazoltam, hogy a természetes adalékanyag durva frakciójának
többszörösen újrahasznosított beton adalékanyaggal való legfeljebb 25%-os
helyettesítése növeli a többszörösen újrahasznosított beton nyomószilárdságát,
hajlító-húzó szilárdságát és rugalmassági modulusát. [5][12] 19 és 20. ábra
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19. ábra Újrahasznosított adalékanyagos betonok nyomószilárdság (átlag) értékei 28 és 90 napos korban
a természetes adalékanyag durva frakciójának 25 és 50%-os újrahasznosított beton adalékanyaggal való
helyettesítése esetén
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20. ábra Újrahasznosított adalékanyagos betonok hajlító-húzószilárdság és rugalmassági modulus
(átlag) értékei 90 napos korban a természetes adalékanyag durva frakciójának 25 és 50%-os
újrahasznosított beton adalékanyaggal való helyettesítése esetén

5.2 Kísérletileg és komputertomográfiás (CT) vizsgálatokkal igazoltam, hogy a
természetes adalékanyag durva frakciójának legfeljebb 50%-os, többszörösen
újrahasznosított adalékanyaggal való helyettesítése csökkenti a többszörösen
újrahasznosított adalékanyagú beton porozitását. [5] 21. ábra
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21. ábra Az öntömörödő nagy teljesítőképességű betonok porozitása a természetes adalékanyag
legfeljebb 50%-os újrahasznosított beton adalékanyag való helyettesítésével
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