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Raspunsul poate să fie: DA.

Dar această afirmaţie trebuie să fie sustinută de o

analiză .

Betonul verde este catalogat astfel şi poate să fie

astfel încadrat în funcţie de tipul de liant utiliat.

Se poate considera beton verde betonul ce utilizează

alternative la liantul Portland şi cel realizat cu calciu

aluminat.

Pe langă acest aspect principal de analiză trebuie sa fie

luată în calcul şi o analiză de tip LCA (Life Cycle

Assessment).



Produsele realizate din beton verde (GCP) reprezintă o 

gamă de produse special dezvoltate pentru a ajuta la 

reducerea daunelor aduse mediului ambiant cauzate de 

cimenturile tradiționale și de fabricația efectiva a betonului, 

transportul, punerea în operă și procesele de fabricare ale 

prefabricatelor. 

Spre deosebire de construcțiile tradiționale din beton, 

GCP folosește o varietate de ingrediente şi deșeuri, cum ar 

fi anvelope, deșeuri menajere și cenușă din industria de

energie şi a deșeurilor, si de a oferi produse unice patentate 

care oferă atât beneficii economice și de performanță în 

ceea ce priveste protecţia mediului.



Principalele avantajele ale betoanelor verzi

(GCP) sunt:

- Costurile de transport sunt reduse cu aproximativ 75%.

- Costurile de manipulare sunt reduse cu cel puțin 50%.

- Emisiile de CO2 sunt reduse dramatic.

- Toate produsele GCP sunt realizate din materiale

durabile.

- Toate produsele GCP sunt reciclate.

- Toate produsele GCP sunt disponibile într-o gamă

inovatoare de sortimente.



Cimentul Portland, o componentă esențială a 

betonului, este liantul de bază al producţiei de 

elemente din beton ce asigură legarea componentelor 

betonului. 

În ultimele decenii însă, producția de ciment a fost 

desemnată ca un poluant major de gaze cu efect de 

seră (GES). 

La nivel mondial, producția de ciment Portland 

generează aproximativ 5% din dioxidul de carbon,  

generat din activitatea umană, gazul cu efect de seră 

considerat ca cel mai important poluant şi sursă a

încălzirii globale.



Emisia de CO2 asociată fabricării cimentului Portland 

se încadrează în trei categorii importante : 

- CO2 rezultat de la de-carbonatarea calcarului. 

- CO2 rezultat la arderea combustibililor în cuptor. 

- CO2 produs de vehiculele din fabricile de ciment și 

distribuția de ciment.

Analiza la nivel mondial a scos în evidentă faptul că

pentru producerea unei tone de ciment Portland se 

elimină în atmosferă o tonă de CO2



Pentru a elimina această problemă, există o serie de 

metode și tehnologii disponibile acum, la nivel mondial, 

care oferă o multitudine de soluții ecologice (denumit EF 

Technologies). 

Printre acestea cele mai importante se referă la 

utilizarea de materiale pe bază de cimenturi alternative 

sau suplimentare (MSC), cum ar fi cenușa zburătoare și 

zgura din industria energetică.

Betoanele realizate cu astfel de cimenturi se 

încadrează, conform convenţiilor internaţionale, în 

categoria betoanelor verzi (GCP) 



Cenușa zburătoare

Cenușa zburătoare (cunoscută ca un produs de 

ardere a cărbunelui sau PCC) este reziduul mineral 

rezultat din arderea cărbunelui pulverulent în centrale 

generatoare a energiei. Cenușa zburătoare este 

formată în principal din bioxidul de siliciu, oxid de 

aluminiu și oxid de fier. Este puzzolanică în natură, 

ceea ce înseamnă că reacționează cu hidroxidul de 

calciu și alcalinele pentru a forma compuși pe bază de 

ciment.
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Cenușa zburătoare poate înlocui până la 50% din 

cimentul Portland necesar pentru fabricarea betonului. 

Cenușa zburătoare pot fi folosită pentru a îmbunătăți 

lucrabilitatea și pompabilitatea betonului. Datorită ratei 

sale, în general, mai lenta de hidratare, cenușa scade, 

de asemenea, căldura de hidratare aspect important în 

structurile de beton de masă, cum ar fi fundații mari, 

poduri, baraje și diguri. 

In acelaşi timp cenuşa zburătoare este folosită în mod 

benefic ca un material reciclat, deși este încă departe de 

a fi utilizată pe scară largă. Mai mult de 65% din cenusa 

zburătoare produsă de centralele electrice pe cărbune 

este depusă în depozite de deșeuri



Zgura granulată

Printre multele sale utilizări, s-a constatat că zgura

granulată reacționează cu apa pentru a produce 

proprietăți asemanatoare celor ale cimenturilor. Prin 

urmare, ar putea fi utilizată în beton, în combinație cu 

cimentul Portland, ca parte a amestecului de ciment. 

Betonul conținând zgură granulată dezvoltă 

rezistență pe o perioadă mai lungă, ceea ce duce la 

permeabilitate redusă și mai multe proprietăți de 

durabilitate. Deoarece volumul pe unitate de ciment 

Portland va fi, de asemenea, redus, betonul este mai 

puțin vulnerabil la alcaline, dioxid de siliciu și la atac 

sulfatic.



Reţetele tipice de mixt de beton structural sau rutier

utilizează, în mod normal, o rată de substituție între 25 și 

50 la sută; 

Aplicații concrete de betoane de înaltă performanță pot 

folosi rate de substituție până la 80 la sută. Așa cum s-

a menționat mai devreme, aproximativ o tonă de CO2

este eliberată în atmosferă pentru fiecare tonă de ciment 

Portland produs. Figura urmatoare ilustrează beneficiile 

obţinute substituind cimentul cu zgură în proporţie de 50 

procente în diferite amestecuri de beton. Între 165 și 374 

de kilograme de CO2 sunt salvate pentru fiecare metru

cub de beton cu ajutorul a 50 la suta substituție ciment 

cu zgură şi o reducere de 42-46 la sută la emisiile de 

gaze cu efect de seră.
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Influenţa adaosului de zgură asupra 

rezistenţei betonului şi a emisiilor de CO2
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În concluzie putem spune că:

BETONUL POATE FI 

CONSIDERAT

UN PRODUS VERDE 



Vă multumim pentru atenţie !


