
 پى در پى379  شماره6 63
اطالعات علمى

بتن و نقش آن در حفاظت از محيط 
زيست:

مصرف كم انرژي براي ساخت بتن:
مواد اوليه براي توليد سيمان و بتن، عموماً 
در سراسر كره زمين پخش شده اند و در هر 

منطقه اي قابل دسترسي مي باشد.
در مقايسه با فوالدـ  شيشهـ  پالستيك و 
آلومينيوم انرژي مورد استفاده براي توليد بتن 
كمتر از انرژي مورد استفاده براي توليد مقدار 

يكسال از ساير مصالح است.
پس از افزايش هزينه هاي مصرف انرژي و 
كاهش منابع طبيعي انرژي در طول سه دهه اخير بتن داراي موقعيت 
بسيار مطلوبي در بين ديگر مصالح است. اين نكته خصوصاً در كشور 
ايران با توجه به حجم باالي استفاده از بتن در پروژه هاي عمراني 

شهري و صنعتي كامًال مشهود است.
قابليت بازيافت بتن

دليل  به  بتني  سازه هاي  تخريب  از  حاصل  ضايعات  بازيافت 
هزينه هاي باالي دفن در ژاپن و اروپا بسيار معمول است. استفاده 
مجدد از پسماندها مستلزم خورد كردن و الك كردن آنها براي استفاده 

به عنوان سنگدانه در بتن مي باشد.
همچنين مي توان ضايعات شكسته شده بتن را به عنوان مصالح 

بستر استفاده نمود.
بتن و جلوگيري از جنگل زدايي و تخريب مرتع

در گذشته اي نه چندان دور كه دسترسي به بتن به اندازه كنوني 
آسان نبود در بسياري از مناطق جهان از چوب  براي ساختن مسكن 
استفاده مي شد كه چوب  هاي مورد نياز براي ساخت اماكن متفاوت 

از جنگل تهيه مي شده است.
اما هم اكنون با استفاده از بتن به عنوان يك مصالح ساختماني با 
مقاومت زياد و دوام مطلوب در برابر عوامل مختلف محيطي، ديگر 
نيازي به استفاده از چوب درختان جنگلي براي ساخت اماكن مورد 

نياز انسان نيست.
در جاهايي ديگر از خاك براي ساختن، ساختمان هاي گلي استفاده 
مي شد كه بتن جاي خاك را هم گرفته است و لذا ديگر نيازي به 
تخريب جنگل براي بدست آوردن چوب و تخريب مراتع براي استفاده 

از خاك آن در ساختن ساختمان ها نمي باشد.
بتن و جلوگيري از كاهش منابع طبيعي

بتن با تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم فراواني كه بر روي منابع 
طبيعي دارد سبب جلوگيري از كاهش منابع طبيعي مي شود. ساخت 
ساختمان هاي مستحكم و عايق با بتن سبب جلوگيري از اتالف انرژي 
شده و نياز به مصرف زياد انرژي براي گرم نگه داشتن ساختمان ها 

شده است و اگر چاره اي انديشيده نشود، ديري 
نخواهد گذشت كه سبب نابودي تمامي ساكنان 
زمين و در نهايت نابودي نسل خود انسان نيز 

خواهد شد.
دو  زندگي  تاريخ  رويداد  جالب ترين  شايد 
تا پنج ميليارد ساله كره زمين ظهور انسان به 
عنوان اشرف مخلوقات است. تعداد افراد كره 
زمين كه تا 8 هزار سال پيش از 5 ميليون نفر 
تجاوز نمي كرد، امروزه به فراتر از 5/8 ميليارد 
نفر رسيده است و اين افزايش جمعيت انسان ها 
به همراه كاهش بيش از اندازه منابع طبيعي، 

افزايش آلودگي ها، نارسايي توزيع متعادل منابع، رشد صنعتي و رشد 
اقتصادي، بحراني را پي ريزي نموده است به نام بحران محيط زيست.1

مشكالت محيط زيست:
انسان امروز با كوهي از مشكالت زيست محيطي مواجه است، كه در زير 

فهرستي از خطرات و تهديدات محيط زيست ذكر شده است:
ـ  نابود شدن اليه ازن

ـ اثر گلخانه اي
ـ جنگل زدايي

ـ افزايش جمعيت
ـ كاهش منابع طبيعي

ـ افزايش ناراحتي هاي رواني
ـ دفع زباله ها

ـ كاهش منابع آب و آلودگي هاي آب و...
با توجه به مسايل گفته شده  بسيار ضروري است كه انسان تمامي توان 

و فكر خود را براي حل مشكالت مربوط به محيط زيست به كار بندد.
بتن

بتن متشكل از سيمان و آب و مصالح پركنندة سنگي (شن و ماسه) 
مي باشد؛ بعضي مواقع براي بهبود كيفيت آن از مواد افزودني هم استفاده 
مي گردد. كيفيت بتن از سويي تابع مواد متشكله آن و از سويي ديگر 
تابع نسبت هاي اختالط، چگونگي مخلوط كردن و نحوه عمل آوردن 

آن است.
بتن از جمله مصالحي است كه از ديرباز شناخته شده و در كار هاي 
ساختماني به كار رفته و آثار بتن هاي چند هزار ساله روميان گوياى اين 

واقعيت مي باشد.
با آغاز توليد سيمان پرتلند، از يك و نيم قرن پيش به اين طرف، توليد 
و مصرف بتن و نقش آن در صنعت ساختمان روز به روز بيشتر شده است. 
توليد كل ساالنه بتن در جهان باالي 5/5 ميليارد مترمكعب مي باشد و 
حدود 5 تا 7 درصد به ميزان مصرف آن افزوده مي شود. امروزه بتن به 
اصلي ترين مصالح ساخت كليه پروژه هاي عمراني در جهان تبديل شده 

است.4


