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خالصه

صنعت سیمان و بتن در راستاي تصمیمات جهاني در کاهش آلودگي محیط زیستي به ویژه کاهش تولید
گازکربنیک و قدم برداشتن در راستاي توسعه پایدار ،ميبایستي روشهاي خاصي را اتخاذ نماید .تولید
سیمان براي توسعه آینده و کاربرد آن در بتن به عنوان پر مصرف ترین ماده ساختماني بعد از آب امري
ضروري است .لیكن به علت آلودگي محیط زیستي و تولید یک تن گاز کربنیک به ازاي تولید هر تن سیمان
مي بایستي چاره اي اندیشیده شود .به منظور کاهش تولید سیمان کلینكري و با توجه به نیاز آن در آینده به
ویژه در کشورهاي در حال توسعه نیاز به کاربرد مواد جایگزین سیمان ميباشد .این مواد که شامل پوزوالن
هاي طبیعي ،خاکستر بادي ،دوده سیلیس ،خاکستر پوسته برنج ،سرباره کورههاي آهنگدازي ،رس کلسینه
شده ،پودر سنگ آهک و مواد با زیافت دیگري ميباشد ،در کاهش مصرف سیمان و در افزایش دوام بتن و
طول عمر سازههاي بتني نقشي اساسي دارد.کاربرد مواد کاهشدهندة آب به منظور کاهش نسبت آب به
سیمان و کاهش نفوذپذیري و افزایش دوام بتن و نیز کاربرد آنها به منظور کاهش مصرف سیمان در
مخلوطهاي بتني در دستور کار قرار گرفته و بسیار گسترده شده است .ارتقاء فناوري ساخت بتن با مصرف
حداقل مقدار سیمان و طراحي بر اساس دوام به منظور افزایش دوام سازه هاي بتني در سالهاي اخیر مورد
توجه اکثر دستاندرکاران صنعت بتن قرار گرفته است .بازیافت بتنهاي تخریب شده و تولید سنگدانه از
آنها نیز توانسته است از آلودگي محیط زیستي که نخالههاي فوق تولید ميکند ،جلوگیري نموده و در
حفاظت محیط از برداشت بیشتر منابع و مواد طبیعي بسیار مؤثر باشد .اقدامات و پیشرفتها در زمینه هاي فوق
توانسته است نقش بسیار موثري در توسعه پایدار در جهان داشته باشد.
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