BETON

– A fenntartható építés alapja
A fenntartható fejlődés
igazi motorja

TŐLÜNK FÜGG MIT ALKOTUNK BELŐLE!

1 / A körforgásos gazdaság
fontos eleme

2 / A környezet védelmének
segítője

A körforgásos gazdaság egy olyan rendszer, amelyben nincsenek hulladékok, és
amelyben a ma termékei egyben a jövő alapanyagai is. A betonban benne van annak

A betontechnológia és a gépi berendezések folyamatos fejlesztésével a telepített üze-

a jövőbeni lehetősége, hogy a fenntartható fejlődés (sustainable development) elvén

mekben előállított beton zárt rendszerben – hulladékmentesen – kerül beépítésre és még

(a jelen szükségleteit úgy elégítjük ki, hogy közben nem csökkentjük a jövő generáci-

a szállítóberendezések kimosásával keletkező zagyot is visszaforgatják a rendszerbe.

ók számára szükséges igények kielégítésének esélyét) túlmenően a körforgásos gaz-

Az öntömörödő beton alkalmazása feleslegessé teszi a jelentős zajhatással járó vibrációs

daság fontos eleme is legyen. A beton esetén ez azt jelenti, hogy olyan betonokat

tömörítést, kímélve ezzel a munkát végzők egészségét. A hagyományosan homokos kavics

állítunk elő, amelyek tartósak és közben esztétikusak is, valamint az előállításukhoz

adalékanyagot egyre nagyobb mennyiségben tudjuk tört betonnal, de más építési, bontá-

olyan alapanyagokat használunk majd, amelyek újrahasznosításból, ipari mellékter-

si hulladékkal (sittel) is kiváltani, így azokat nem kell hulladéklerakókban elhelyezni. Ennek

mékek, hulladékok felhasználásával készülnek. A tartósság nemcsak gazdaságossá-

igen jelentős a környezet védelmére gyakorolt hatása, hiszen nemcsak hogy hulladék nem

gi kérdés, hanem az előállításukhoz szükséges erőforrások minimalizálását is jelenti.

keletkezik, de még új bányák megnyitása sem szükséges. A korszerű betontechnológiával

A kötőanyagként használt portlandcement klinker égetésével jön létre, azonban az

előállított beton karbantartást alig igényel, és hosszú időn át ellenáll a környezeti hatások-

égetéshez ipari és kommunális hulladékokat használunk. Ezek salakmentesen épülnek

nak, még a változó klíma által létrejövő extrém hatásoknak is.

be a cementbe, ugyanakkor a klinkerhányadot is minimalizáljuk, és azt egyre több ipari
melléktermékkel, ásványi porral pótoljuk, folyamatosan csökkentve a kibocsátott széndioxid mennyiségét. A karbonátosodás során a beton szén-dioxidot nyel el. Életciklusa végén a ma elérhető korszerű technológiák segítségével a beton teljes egészében
újrahasznosítható. A beton újrahasznosításával pedig folyamatosan csökkenthetjük a
kibányászott ásványi anyagok mennyiségét is..
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3 / A beton a legfontosabb
anyagunk
A beton napjainkra a legfontosabb építőanyaggá vált, hiszen csak tőlünk függ, hogy mit
alkotunk belőle. A betontechnológia ma már lehetővé teszi, hogy a beton mindenfajta igénynek meg tudjon felelni. Építhetünk belőle utakat, hidakat, alagutakat és különféle mélyépítési
műtárgyakat is. A beton jelentős szerepet tölt be a mindenhol elérhető közművek előállításában, eljuttatásában és felhasználásában is, de még azok használatában is javító tényező

4 / A beton hosszú élettartamú

tud lenni (nyáron hűt, télen fűt). Épületeinknek nemcsak tartószerkezete lehet, de esztétikai
szerepet is be tud tölteni. Fontos szerepe van a vagyon- és tűzvédelemben, valamint a földrengés és egyéb természeti katasztrófák hatásainak kivédésében, mérséklésében. A betonból ma már használati tárgyak és utcabútorok is készíthetők, sőt a divatszakma is felfedezte
magának, színesítve ezzel az általuk kínált választékot. A beton nemcsak a legfontosabb
építőanyag, de napjainkban a víz után a második leggyakrabban használt anyag a földön.

A beton összetétele és előállítása igen jelentős termék- és technológiai fejlesztéseken ment
keresztül az utóbbi évtizedekben. Ezek tették lehetővé, hogy a beton élettartama mára
tervezhetővé vált. Ez az élettartam akár több száz év is lehet olyan esetekben, amikor arra
van szükség. Ugyanakkor a beton élettartama végén újra felhasználható, mert a termék- és
technológiai fejlesztések ennek a kérdésnek a megoldását is lehetővé tették. Igaz, hogy
a cement előállítása égetést is igényel, de ehhez már nem fosszilis tüzelőanyagokat, hanem ipari és kommunális hulladékokat használunk. Ugyanakkor már folynak a kísérletek
arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk a keletkező szén-dioxidot is hasznosítani. A beton
élettartama alatt jelentős mennyiségű szén-dioxidot köt meg a levegőből, hosszú élettartama és kis karbantartási igénye pedig jelentősen csökkenti a fenntartási munkálatokat és
költségeket, így részben mentesíti a jövő generációit azok elvégzésétől. Mindez erőforrás
megtakarítást is jelent más megoldások alkalmazásával szemben.
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5 / Megoldás az éghajlatváltozás
kihívásaira
Az már nyilvánvaló tény, hogy a Föld éghajlata változik, amely komoly kihívások elé állítja
az emberiséget. A változás időjárási szélsőségeket generál, amely komolyan veszélyezteti lakókörnyezetünket. A betonból készült építmények azonban ezekkel a szélsőséges hatásokkal szemben is ellenállóvá tehetők, hiszen tőlünk függ, mit alkotunk belőle.
A beton védelmet nyújthat számunkra az árvizekkel, viharokkal, földrengésekkel szemben, sőt a tűzvészek hatásait is jelentősen mérsékelheti. A nyári forróság enyhítésében is
komoly szerepet tud vállalni, hiszen hűteni tudja lakótereinket. A téli hideg ellen is védeni
tud, kiegyenlítve ezzel épületeink hőháztartását és csökkenteni tudja azok energiaszükségletét. A népesség növekedésével és a környezet melegedésével csökkennek a föld
ivóvíz-készletei. A beton előállításához vízre is szükség van, de nem feltétlenül ivóvíz
minőségű vízre. A beton előállításához – megfelelő vizsgálatokat követően – ipari melléktermék vizeket és talajvizeket is használhatunk, de a tengervíz keverővízként történő
alkalmazása is egy potenciális alternatíva.

6 / Biztosítja az ökoszisztéma
fenntartását
Mindezek a tulajdonságok a teljes ökoszisztémára hatással vannak, hiszen a beton alkalmazásával úgy tudjuk igényeinket és a jövő generációinak igényeit biztosítani, hogy eközben
egyre kevesebb erőforrást veszünk el a természetből és egyre kevesebb hulladékot juttatunk oda vissza. Az emberiség igényei folyamatosan növekednek, miközben a rendelkezésre álló erőforrások korlátozottak, és folyamatosan csökkennek. Mindezt tovább nehezíti
a folyamatos éghajlatváltozás is. A beton olyan megoldásokat kínál, amelyek egyre kisebb
erőforrást igényelnek, egyre kevesebb hulladék keletkezésével járnak, miközben a beton
által nyújtott komfort folyamatosan nő. Az igények kielégítésébe beleértendők az éghajlatváltozásból adódó feladatok is. A beton alkalmazásával létre tud jönni a teljes körforgásos
gazdaság, amelyben egyre kisebb az igénybe vett külső forrás és egyre inkább zárttá válik
a rendszer, miközben folyamatos a fejlődés és az igények is rendre kielégítést nyernek.
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