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Az építésgazdaság anyaghasználata



Alumínium piac jellemzői Európában
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Tőzsdei kereskedők

Al igény megoszlása Európában (%), 2019

• A globális piac 56 %-át Kína adja

• Az EU 7 %-ot képvisel (15 Al kohó)

• Az EU igények 50 %-át importból 

biztosítják

• A feldolgozásra váró termékek iránti 

igény 2019-ben vegyes 

• A hengerelt termékek iránti kereslet 

1 % növekedést mutattak

• Az építőipari igény stabil (25 %)

• EPD kidolgozás építőipati

termékekre
Forrás: www.european-aluminium.eu



Al szerepe az építészetben

Forrás: https://www.engineeringcivil.com/use-of-aluminium-in-building-construction.html



Hulladék szektor és hulladék kezelés

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/46/Waste_treatment%2C_EU-28%2C_2004-

2016_%28Index_2004_%3D_100%29.png



Hulladék termelődés 2004-2016, EU-28



Érzékeny FAJ kódú termékek

FAJ =felismerésre alkalmas jellemző

Fémkereskedésről szóló 2013. évi kormányrendelet szigorította a fémkereskedelmet

Engedélyhez, bejelentési kötelezettséghez kötött az átadás is

 .

 2. csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka

 7. ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, 

elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények

 8. emléktábla fémhulladék

 10. építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, 

zsalurendszer)

 Bontásból származó érzékeny fajkódú anyagokat az értékesítést megelőzően a

bontás helye szerint illetékes fémkereskedelmi hatósághoz köteles

bejelenteni.

 Forrás: A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. 

rendelet



45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól Az (építési) hulladék anyagi minősége szerinti csoportok

Fémhulladék EWC kód Küszöb 

érték 

(t)

Gyűjtött

(t/2018)

Vörösréz 17 04 01 596

Alumínium 17 04 02 118,7

Ólom 17 04 03 0,008

Cink 17 04 04 2,0 0,2

Vas és acél 17 04 05 7907

Ón 17 04 06 0

Fémkeverék 17 04 07 149

Kábelek 17 04 11 302
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Speciális szaképítés

Építési fémhulladékok, (kg/2018)

vas és acél Alumínium ólom cink vörösréz fémkeverék

Forrás: web.okir.hu

Az ágazatból 9072 tonna fém került 

újrafeldolgozásra



Vas- és acélhulladék újrahasználat

 Szerszámok

 Rögzítőelemek

 Állványzatrögzítő bilincs

 Egyéb rögzítőelemek

 Szerkezeti acélok

 Betonacél, köracél

 hengerhuzal és 

 hegesztett betonacél háló-síkháló

 Az Ózdi Acélmű évente 30000 tonna fémhulladékot dolgoz fel

Vas- és acélanyagok teljes 

mértékben visszaforgathatók. A 

világ nyersacéltermelésének 

mintegy 40 %-a hulladékanyagból 

származik.



Alumínium – újrahasználat - EPD
A valaha gyártott alumínium közel 75 

százaléka ma is használatban van.

100% -ban újrahasznosítható, és 

korlátlan ideig megőrzi 

tulajdonságait. 

ELVAL ENFTM EPD

Funkció egység:1 m2

Hulladék átvételi ár-Steel metal kft, Pécs
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Eloxált Al és Fe tekercsek és lemezek

Rendszerhatárok – funkcióegység 1 m2

Az eloxált lemezekre jellemző

• a külső környezet hatásaival, nedvességgel, UV sugárzással, karcolással 

szembeni nagyobb ellenálló- képesség. 

• beltéri és kültéri használatra(építőipar) 10 mikrométer eloxált réteggel 

kiválóan alkalmas.

• vastagságuk: 0,3-5mm 

https://www.pac-clad.com/wordpress2017/wp-content/uploads/2020/09/Petersen_EPD_2020.pdf

Életút vége



EPD környezeti hatásértékelés tekercsek

Forrás: https://www.pac-clad.com/wordpress2017/wp-content/uploads/2020/09/Petersen_EPD_2020.pdf



Erőforrás és hulladék megtakarítás
Erőforrás használat acél tekercsnél 

Forrás: https://www.pac-clad.com/wordpress2017/wp-content/uploads/2020/09/Petersen_EPD_2020.pdf



ELVAL ENFTM bevonatos alumínium 

lemez –EPD (92 % recycling)



Alumínium ablakok

AluQuébec, EPD; www.aluquebec.com. 



Alumínium ajtók
Gyártási folyamat

Beltéri

Kültéri

Műszaki

Funkció egység: 1 m2

https://www.european-aluminium.eu/media/2752/19-01-25-epd-12-reynaers-sliding-doors-sp68-r01-con-190128-final.pdf

Az alumíniumöntvény (vagyis a tuskó) gyártása azt feltételezte, hogy az alumínium 54% -

ban az elsődleges alumíniumból és 46% -ban az újrafeldolgozásból származik, ami

megfelel az Európában előállított alumínium átlagos újrafeldolgozási ráta arányának.

Forrás: www.reynaers.com

EPD szerint 30-50%

• GWP

• Energia 

megtakarítás

• Nemcsak AL 

recycling miatt!



Életút végi M7 curtain wall - kezelése

Funkció egység: 1 m2

www.ALUMIL.com



Állványzatok

Sokszor felhasználhatók

• minimális fémhulladék

• 100 %-ban újrahasznosítható



Konklúzió

 Az építőiparban használt fémek mennyisége építési kereslet függő

 Vas és acél

 Alumínium

 Réz

 A beépítés fémhulladéka minimális 

 Vas és acél, és Alumínium borítóelemeknél

 Épületszerkezeti – vasbeton-elemeknél

 Állványzatok bontásánál

 Nincs hulladék nyílászáróknál

 Hosszú ismételt használat után minimális kiegészítő elemeknél, állványoknál

 Életút végi (min.50 év) bontás során keletkezik nagy mennyiségű fémhulladék, 

 Kíméletes bontás szétszerelés és szelektív gyűjtés (nyílászárók és burkolatok)

 Épületbontás – aprítás- szelektálás

és a visszaforgatás megoldott.



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet
kszita@emi.hu


