مروری بر
مطالعات ارزیابی
چرخه حیات
سیمان در ایران
فرناز طباطبایی
دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران
چکیده
صنعــت ســیمان یکــی از مصرف کننــدگان مهــم انرژی
در بخــش صنعــت میباشــد .بــه طوری کــه بــرای تولید
هرتــن ســیمان  4گیــگا ژول انــرژی مصــرف میشــود.

باتوجــه بــه تولیــد و مصــرف ســیمان ،ایــن صنعــت هــم
از طریــق فراینــد تولیــد و هــم مصــرف انــرژی (حرارتــی
و الکتریکــی) ســبب آلودگــی هــوا میشــود ،امــا امــروزه
نگرانــی از تأثیر انتشــار دی اکســید کربن انســان ســاخت
بــر پدیــده گرمایــش جهانــی افزایــش یافتــه اســت .از
ایــن رو کــه صنعــت ســیمان بزرگتریــن منتشــرکننده
دیاکســیدکربن در بخــش صنعــت میباشــد ،لــذا
مطالعــه بــرای کاهــش اثــرات زیســت محیطی ســیمان،
دارای اهمیــت بــه ســزایی اســت .ایــن مقالــه مــروری بر
تحقیقــات انجــام شــده در زمینــه ارزیابــی چرخــه حیــات
ســیمان داشــته اســت .بــه طــور کلــی نتایــج ایــن مــرور
نشــان میدهــد کــه یکــی از روشهــای کاهــش اثــرات
زیســت محیطــی ،ارزیابــی چرخــه حیات ســیمان اســت
و طبــق نتایــج حاصــل بهبــود ســیمانهای مخلــوط،
پتانســیل بیشــتری در کاهــش گرمایــش جهانی نســبت
بــه ســیمان پرتلنــد معمولــی داشــته اســت و بــا کاهــش
تقاضــای تولیــد کلینکــر (از طریق جایگزینــی) ،در مقابل،
اثــرات زیســت محیطــی محصــول نهایــی ســیمان نیــز
کاهــش مییابــد.

کلمات کلیدی :ارزیابی چرخه حیات ،سیمان،کربن دی اکسید.
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کاربردهای ارزیابی چرخه حیات:
کاربردهــای اصلــی ارزیابی چرخــه حیات ( )LCAشــامل
تجزیــه و تحلیــل منشــأ مشــکالت مرتبــط بــا یــک
محصــول خــاص ،مقایســه پیشــرفت متغیرهــای یــک
محصــول ،طراحــی محصــوالت جدیــد و انتخــاب بیــن
چنـ�د محصـ�ول قابـ�ل مقایسـ�ه اسـ�ت( (�Feiz, Roozbe
.)h,et al,2015
فواید ارزیابی چرخه حیات:
فرآینــد ارزیابــی چرخــه حیــات میتوانــد بــه
تصمیمگیــران در انتخــاب محصــول یــا فرآینــد بــا
کمتریــن اثــرات زیســت محیطــی کمــک کنــدFeiz,( .
 .)Roozbeh,et al,2015دادههــای ارزیابــی چرخــه
حیــات ،انتقــال اثــرات زیســت محیطــی را از یــک
محیــط بــه محیــط دیگــر و از یــک مرحلــه چرخــه
حیــات بــه مرحلــه دیگــر مشــخص میکنــد .همچنین
منجــر بــه جلوگیــری از انتقــال مشــکالت زیســت
محیطــی از مرحلــهای بــه مرحلــه دیگــر میشــود.
4
5 Haptophytes
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مقدمه
محیطزیســت در اواســط دهــه هشــتاد بــه عنــوان یــک
اولویــت در نظــر گرفتــه شــده کــه باعــث بحــث در
مــورد ســطح تخریــب محیطزیســت در فرآینــد تولیــد
برخــی محصــوالت شــده اســت .در نتیجــه ،چندیــن
روش بــرای اندازهگیــری اثــرات زیســتمحیطی
پیشــنهاد شــد .انجمــن شــیمی و شــیمی محیطزیســت
(SETAC) نهــاد اصلــی مســئول توســعه ایــن تکنیکهــا
اســت .از آن زمــان ،اصطالحــات «تحلیــل چرخــه
حیــات» و «ارزیابــی چرخــه حیــات»  1بــه طور گســترده
مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد ( .)Muller, 2010دلیــل
ترجیــح دادن ارزیابــی چرخــه حیــات بــه دیگــر اشــکال
سیســتمها و تکنیکهــای مدیریــت زیســتمحیطی
ایــن واقعیــت اســت کــه ارزیابــی چرخــه حیــات اثــرات
زیســتمحیطی را از تمــام منابــع ممکــن در تمــام
مراحــل تولیــد ،یعنــی از اســتخراج مــواد خــام ،تولیــد،
عمــر خدمــات و تخریــب در نظــر میگیــرد.
ارزیابــی چرخــه حیــات یــا ارزیابــی چرخــه عمــر بســته
بــه هــدف و دامنــه کاربــرد مطالعــه ،بــه چهــار دســته
تقســیم میشــود کــه عبــارت اســت از ارزیابــی چرخــه
حیــات گهــواره تــا گــور ،2گهــواره تــا دروازه ،3دروازه تــا
دروازه 4و گهــواره تــا گهــواره 5تفــاوت ایــن ارزیابیها در
انتخــاب مــرز سیســتم اختیــار شــده در آنهــا میباشــد.
«گهــواره تــا گــور» بــه ایــن معناســت کــه تمــام
گامهــای مهــم در چرخــه حیــات یــک محصــول در
تحلیــل گنجانــده شــود؛ مشــخص ًا اســتخراج مــواد خــام
از محیــط (خــاک ،آب ،هــوا) ،تولیــد مــواد و محصــوالت
نهایــی ،اســتفاده و دورریــزی پســماند آنهــا .همچنیــن
لونقلهایــی کــه در بیــن ایــن گامهــا رخ
تمــام حم 
میدهــد هــم بــه حســاب میآینــد .تفــاوت رویکــرد
«گهــواره تــا دروازه» بــا «گهــواره تــا گــور» در ایــن
اســت کــه ارزیابــی چرخــه حیــات «گهــواره تــا دروازه»
شــامل بخــش اســتفاده و دور ریــزی پســماند نمیشــود
بلکــه بــه ارزیابــی چرخــه حیــات از اســتخراج مــواد خام
از محیــط تــا تولیــد محصــول در دم دروازه کارخانــه
جهــت عرضــه بــه بــازار را بررســی میکنــد .بــه
همیــن شــکل رویکــرد «دروازه تــا دروازه» بــه ارزیابــی
چرخــه حیــات از مــواد ورودی بــه دروازه کارخانــه تــا

محصــول خروجــی از دروازه کارخانــه اشــاره دارد و بــه
دنبــال ارزیابــی مــواد از مبــدا اســتخراجی و همچنیــن
بخــش اســتفاده از محصــول و پســماند نمیپــردازد.
امــا رویکــرد «گهــواره تــا گهــواره» نــوع خاصــی از
دســته «گهــواره تــا گــور» اســت کــه بخــش نهایــی
آن بــه جــای پســماند و دور ریــزی محصــول ،بخــش
اســتفاده مجــدد و بازیابــی پســماند اســت بــه طــوری
کــه میتــوان از پســماند دوبــاره بــه عنــوان مــواد اولیــه
اســتفاده کــرد (مشــیرنیا.)1394 ،
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بــه طــور کلــی بــا انجــام ارزیابــی چرخــه حیــات،
تحلیلگــران میتواننــد:
 ارزیابــی سیســتماتیک نتایــج زیســت محیطــی همراهبــا محصــول را توســعه دهند.
 اثــرات زیســت محیطــی همــراه بــا یــک یــا چنــدمحصــول یــا فرآینــد را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
 بــه دریافــت پذیــرش افــراد ذینفــع (جامعــه و غیــره)بــرای یــک برنامــه طــرح ریــزی شــده کمــک کننــد.
 انتشــار بــه هــوا ،آب و زمیــن را در هــر مرحلــه ازچرخــه حیــات ،کمــک کننــد.
 بــه شــناخت جابجایــی اثــرات زیســت محیطــیدر مراحــل چرخــه حیــات و محیــط زیســت پذیرنــده
کمــک کننــد.
 اثــرات انســانی و اکولوژیکــی مصــرف مــواد و انتشــاربــه محیــط زیســت را در جوامــع محلــی ،منطق ـهای و
جهانــی ارزیابــی کننــد.
 اثــرات انســانی و اکولوژیکــی بیــن دو یــا چنــدمحصــول یــا فرآینــد را شناســایی و مقایســه کننــد.
 اثــرات مربــوط بــه یــک یــا چنــد محیــط تحــت اثــررا شناســایی کننــد.
اجــرای ارزیابــی چرخــه حیــات ،بایــد بــه دقــت مطابــق
بــا هــدف نهایــی باشــد کــه در ایــن راســتا الزم اســت
صاحــب ارزیابــی چرخــه حیــات و ســایر افــراد ذینفــع
نیــز بــر هــدف نهایــی تمرکــز داشــته باشــند .در ضمن،
محققــان ارزیابــی چرخــه حیــات نیــز بایــد هــدف را در
ذهــن خــود داشــته باشــند ،بــا توجــه بــه اینکــه چگونه
ایــن هــدف شــرایط پــروژه را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد
داد .همچنیــن ،صاحــب ارزیابــی چرخــه حیــات بایــد
بــه طــرح ،ســازماندهی و مدیریــت فرآینــد توجــه کنــد
(مشــیرنیا.)1394 ،
طبــق اســتانداردهای ایــزو  ۱۴۰۴۰و ایــزو ،۱۴۰۴۴
ارزیابــی چرخــه حیــات در چهــار مرحلــه انجــام
میشــود.
صنعــت ســیمان بخــش بزرگــی از اشــتغال و تولیــد را
در جهــان شــامل میشــود .بتــن بعــد از آب آشــامیدنی
دومیــن محصــول پرمصــرف در جهان اســت و ســیمان
جــز اصلــی تشــکیل دهنــده بتــن هســت و بــرای
دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار از مــواد مصرفــی
بســیار بــا اهمیــت میباشــد .تقاضــای ســیمان عمدتا از
کشــورهای در حــال توســعه ماننــد هنــد و چین ،ناشــی

از شهرنشــینی و رشــد جمعیــت آنهــا اســت .ایــن ماده
بــرای ســاخت مســکن ،جادههــا ،فرودگاههــا و ســایر
زیرســاختهای مــورد نیــاز بــرای توســعه اقتصــادی،
کلیــدی اســت .همچنیــن بــرای ســاخت ســدها،
تاسیســات ،بیمارســتانها و مــدارس مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد کــه همگــی بــه ســامت ،آمــوزش و
رفــاه جامعــه کمــک میکننــد.
ســیمان یکــی از مصرفکننــدگان مهــم انــرژی
در بخــش صنعــت میباشــد .بــه طــوری کــه
بــرای تولیــد هــر تــن ســیمان  4گیــگا ژول انــرژی
مصــرف میشــود ،البتــه ایــن میــزان در برخــی از
کشــورهای جهــان پایینتــر از  2گیــگاژول میباشــد.
بهرهبــرداری نامناســب از تجهیــزات مصرفکننــده
انــرژی الکتریکــی و فســیلی در صنعــت ســیمان ،عــدم
توجــه و دقــت کافــی بــه اســتفاده بهینــه از انــرژی
در ایــن صنعــت ،باعــث افزایــش مصــرف انــرژی بــه
ویــژه انــرژی الکتریکــی و حرارتــی در فراینــد تولیــد
ســیمان کشــور شــده اســت .بــه طــوری کــه شــدت
مصــرف انــرژی ایــن صنعــت در کشــور  16درصــد
باالتــر از اســتاندارد جهانــی مربــوط بــه آن اســت .بــا
بررســی عملکــرد جهانــی مصــرف انــرژی در صنعــت
ســیمان ،ایــن نکتــه بــه راحتــی قابــل اســتنباط اســت
کــه کارخانههــای تولیــد ســیمان درکشــور تــوان ذخیره
ســازی درصــد خوبــی از انــرژی حرارتــی و درصــد
نســبتا باالیــی از انــرژی الکتریکــی مصرفــی خــود را
دارا میباشــند .هرچنــد طــی ســالهای اخیــر شــاهد
بهبــود نســبی شــاخص شــدت انــرژی در تولید ســیمان
بودهایــم؛ امــا بــا توجــه بــه متوســط جهانــی ،بــاز هــم
پتانســیل کاهــش شــدت مصــرف انــرژی در صنعــت
ســیمان کشــور وجــود دارد (تیــکا و همــکاران.)1393 ،
صنعــت ســیمان هــم از طریــق فراینــد تولیــد ســیمان
و هــم مصــرف انــرژی (حرارتــی و الکتریکــی) ســبب
آلودگــی هــوا میشــود .بــه ازای تولیــد هــر تــن
ســیمان بــه طور متوســط  650تــا  920کیلوگرم (بســته
بــه ســطح فنــاوری) دی اکســید کربــن تولیــد میشــود
کــه بیــش از نصــف آن از محــل فرآینــد تولیــد کلینکــر
و مابقــی بــه طــور عمــده از محــل مصــرف انــرژی
(ســوخت و بــرق) میباشــد.
امــروزه نگرانــی از تأثیــر انتشــار دی اکســید کربــن
انســان ســاخت بــر پدیــده گرمایــش جهانــی افزایــش
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حیات1

اصلیتریــن گاز گلخانـهای حاصــل شــده از تولید ســیمان
دی اکســید کربــن ( )CO2اســت .تقریبــا نیمــی از کربــن
آزاد شــده در جریــان تولید ســیمان از فرایند کلسیناســیون
( )CO2منتشــر شــده از ســنگ آهــک بــرای تشــکیل
کلینکــر و کربــن بــه جــا مانــده از احتـراق ســوخت بـرای
تولیــد حــرارت و ســایر انرژیهــای مــورد نیــاز حیــن
فرآیندهــای تولیــد اســت .بــا توجــه بــه مـدارک به دســت
آمــده از ارزیابــی چرخــه حیــات ،انتظــار م ـیرود ،بهبــود
ســیمانهای مخلــوط ،پتانســیل بیشــتری در کاهــش
گرمایــش جهانــی نســبت بــه ســیمان پرتلنــد معمولــی
داشــته باشــد و بــا کاهــش تقاضــای تولیــد کلینکــر (از
طریــق جایگزینــی) ،در مقابــل ،اثـرات زیســت محیطــی
محصــول نهایــی ســیمان نیــز کاهــش مییابــد (زائــری
امیرانــی.)1390 ،
تیــکا و همــکاران در مطالعــه دیگــری تحــت عنــوان
کاربــرد مــدل  LCA4 AFRدر ارزیابــی زیســت محیطــی
چرخــه حیــات ( CO2مطالعــه مــوردی کارخانه ســیمان) به
منظــور ارزیابــی چرخــه حیــات دی اکســیدکربن در یــک
کارخانــه ســیمان ،از مــدل  LCA4AFRاســتفاده کردهانــد .با
جمـعآوری اطالعــات مورد نیــاز کارخانــه و ورود اطالعات
بــه سیســتم مشــخص شــد کــه شــدت مصــرف انــرژی
در ایــن کارخانــه  % 30باالتــر از شــاخصهای جهانــی
میباشــد .بــه همیــن منظــور دو ســناریو بـرای ادامــه کار
تعریــف گردیــد )1 :ســناریو پایه (شـرایط موجــود کارخانه).
) 2ســناریو کاهــش  30درصــدی مصــرف انــرژی حرارتی.
نتایــج بــه دســت آمــده از اجـرای برنامــه ،نشــان میدهــد
کــه از تولیــد ،تامیــن و انتقــال مـواد اولیــه و ســوختهای
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یافتــه اســت .صنعــت ســیمان بزرگتریــن منتشــرکننده
دیاکســیدکربن در بخــش صنعــت میباشــد .حــدود
 %5از گاز گلخان ـهای دیاکســیدکربن انســان ســاخت
از صنعــت ســیمان سرچشــمه میگیــرد .بنابرایــن
صنعــت ســیمان یــک منبــع مهــم بــرای برنامهریــزی
کاهــش انتشــار گاز دیاکســیدکربن اســت .فرآینــد
تولیــد ســیمان عــاوه بــر تولیــد دی اکســید کربــن،
انتشــار میلیونهــا تــن گــرد و غبــار کــوره ســیمان را
نیــز بــه دنبــال دارد کــه ایجــاد ناراحتیهــای تنفســی
مینمایــد.
زائــری امیرانــی در تحقیقــی بــا عنــوان ارزیابــی
چرخــه حیــات تولیــد ســیمان پرتلنــد ،مقایســه روش
ســنتی بــا فنآوریهــای جایگزیــن ،از ارزیابــی
چرخــه حیــات ( )LCAبــه منظــور ارزیابــی اثــرات
زیســت محیطــی دو فرآینــد تولیــد ســیمان  )1تولیــد
ســیمان پرتلنــد ســنتی )2 ،ســیمان مخلــوط (بــا
اســتفاده از پوزوالنهــای طبیعــی) اســتفاده کــرده
اســت؛ تجزیــه و تحلیلهــا در ایــن مطالعــه بــا
اســتفاده از نــرم افــزار  SimaProانجــام شــده اســت.
چرخــه حیــات بــرای هــر یــک از محصــوالت ،از
مرحلــه اســتخراج مــواد خــام تــا مرحلــه بســتهبندی
و حمــل و نقــل محصــول بررســی و اطالعــات
مــواد خــام ،بــرق و حــرارت تولیــد شــده بــر اســاس
نــوع ســوخت مصرفــی در نــرم افــزار  SimaProوارد
گردیــده اســت .در نــرم افــزار منابــع ســوخت ،میــزان
انــرژی و بــرق تخصیــص یافتــه در هــر مرحلــه تولید
محاســبه گردیــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه
اثــرات زیســت محیطــی تولیــد ســیمان میتوانــد
محلــی ،منطق ـهای و یــا در مقیــاس جهانــی باشــد.
اثــرات محلــی عبارتنــد از :ســر و صــدا ،کیفیــت هــوا
و اختــاالت طبیعــی ناشــی از اســتخراج مــواد خــام
از قبیــل ســنگ آهــک ،ســنگ آهــن و خــاک رس.
تولیــد گازهــای گلخانـهای ماننــد دی اکســید گوگــرد
( )SO2و اکســیدهای نیتــروژن ( )NOxباعــث ایجــاد
بــاران اســیدی در مقیــاس منطقــهای میشــود.
کربــن منشــاء تولیــد گازهــای گلخانــهای حاصــل
از فرآینــد کلسیناســیون و احتــراق ســوختهای
فســیلی (زغــال ســنگ ،گاز طبیعــی ،مــازوت) بــوده
کــه بســیاری از تغییــرات آب و هوایــی در ســطح
جهانــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
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فســیلی تــا احتـراق ســوخت و مصــرف مـواد بـرای تولید
کلینکــر 715 ،کیلوگــرم  CO2در هوا منتشــر شــده اســت.
از ســوی دیگــر مقایســه دو ســناریو کاهــش  15درصــدی
انتشــار دی اکســید کربــن را در ســناریو دوم نســبت بــه
ســناریو پایــه نشــان میدهــد (تیــکا و همــکاران.)1393 ،
باالتــی و همــکاران نیــز در پژوهشــی تحــت عنــوان
بررســی آالیندههــای صنعــت ســیمان و مدیریــت و
کنتــرل آن (مطالعــه مــوردی کارخانــه ســیمان ته ـران)،
بررســی فرآیندهــا و آالیندههــای تولیــدی کارخانــه
ســیمان تهـران و شــبیه ســازی انتشــار آالیندههــای ایــن
کارخانــه از دودکــش شــماره هشــت و در نهایــت تهیــه
فهرســت و مقادیــر انتشــار آالیندههــای تولیــدی در ایــن
کارخانــه را دنبــال کردهانــد .کارخانــه تولید ســیمان تهران
در حــال حاضــر بــه طــور متوســط دارای ظرفیــت تولیــد
 12300تــن ســیمان در روز میباشــد .مـواد اولیــه اصلــی
مــورد اســتفاده کارخانــه ســیمان تهـران ســنگ آهــک و
خــاک رس و محصــوالت تولیــدی هفــت نوع میباشــند.
بررس ـیها نشــان داد کــه آالیندههــای اصلــی تولیــدی
در ایــن کارخانــه شــامل غبــار ناشــی از پیــش گرمکنهــا
و فراینــد پخــت مـواد در کورههــا ،غبــار ناشــی از فراینــد
ریــزش مــواد و آســیاب آنهــا ،گازهــای خروجــی از
الکتروفیلترهــا و آجرهــای نســوز مســتعمل به جــای مانده
از کــوره میباشــند .براســاس نتایــج بــه دســت آمــده از
شــبیه ســازی آالیندههــای خروجــی بــا مــدل Screen
 3.5.1.View Vمشــخص شــد کــه بیشــترین غلظــت
آالیندههــا در فاصلــه  100متــری از دودکــش شــماره 8
رخ میدهــد کــه جهــت کنتــرل ایــن آالیندههــا انجــام
اقدامــات پیشــگیرانه ضــروری اســت (باالتی و همــکاران،
)1391
در گ ـزارش دیگــری  Medgarو همــکاران در پژوهشــی
تحــت عنـوان موجــودی چرخــه زندگــی از بتــن ســیمان
پرتلنــد ،مخلــوط آمــاده بتــن ،ســنگ تراشــی بتــن و بتــن
پیــش ســاخته از نظــر انــرژی مــورد نیــاز و میـزان تولیــد
بــا نتایــج تحقیقــی کــه در ســال  2006انجــام شــده،
مــورد مقایســه ق ـرار گرفــت .مــرز سیســتم کــه دامنــه
را مشــخص میکنــد ،شــامل تولیــد ســیمان و ســیمان
ســرباره اســت .اطالعــات مربــوط بــه تولیــد کل؛ حمــل
و نقــل ،ســوخت ،ســیمان ،مــواد ســیمانی تکمیلــی و
ســنگدانههای کارخانــه بتــن؛ و عملیــات کارخانــه بتــن (از
جمله شستشــوی میکســر کامیــون در مورد بتــن مخلوط

آمــاده) و همچنیــن اطالعــات مربــوط به مصرف ســوخت
و بــرق در کارخانههــای تولیــد بتــن بررســی شــد.
بررســی قبلــی کارخانههــای بتنــی کــه در ســال
 2006انجــام شــده اســت ،اطالعاتــی از قبیــل مصــرف
ســوخت و بــرق و می ـزان انتشــارات در ه ـوا (کربــن دی
اکســید ،مونوکســیدکربن ،متــان ،اکســیدهای نیتــروژن،
ذرات معلــق ،دی اکســید گوگــرد و ترکیبــات آلــی ف ـرار)
را مشــخص کــرده اســت .مطالعــه جدیــد ب ـرای بــه روز
رســانی اطالعــات انجــام شــد ،کــه انتشــار بیــش از ده
آالینــده را نشــان میدهــد .اطالعــات گـزارش شــده نیــز
در ایــن گـزارش بیشــتر اســت ،بـرای نمونــه مخلــوط بتن
 ، )3000 psi( 20-MPaانــرژی تجســم یافتــه  ٪30کمتــر
و انتشــار  CO2حــدود  %7پایینتــر ،بـرای ســنگ تراشــی
بتنــی ،انــرژی تجســم یافتــه حــدود  ٪20کمتــر و انتشــار
 CO2مشــابه قبلــی اســت .بـرای بتــن پیش ســاخته MPa
 ،)7500 psi( 50انــرژی تجســم یافتــه و  CO2بــدون تغییر
میباشــد زیــرا ارزیابــی چرخــه حیــات اکنــون شــامل
انــرژی و انتشــار در کارخانــه بتــن پیــش ســاخته اســت
(.)Medgar L. Marceau,2007
 Christopherنیــز در پژوهشــی تحــت عن ـوان ارزیابــی
زیســت محیطــی ســیمان و چرخه زندگــی بتــن در یونان،
تمــام پارامترهــای فرآیندی که ســهم عمــدهای در تأثیرات
زیســت محیطــی دارد را تجزیــه و تحلیــل و کمی ســازی
کــرده اســت .سیســتم بررســی شــده شــامل کســب مـواد
اولیــه ،تولیــد صنعتی ،بســتهبندی ،حمــل و نقل ،اســتفاده
از محصــول ،تخریــب و دفــع نهایــی آن اســت .تمامــی
آالیندههــا و ضایعــات تولیــدی نیــز بــرآورد شــده اســت.
بــر اســاس نتایــج ،مرحلــه تولید ســیمان بیشــترین ســهم
را در آلودگــی محیــط زیســت دارد .اثـرات زیسـتمحیطی
چرخــه عمــر بتــن در یونــان عمدتــا بــه مرحلــه تولیــد
ســیمان مربــوط میشــود .ســیمان پورتلنــد  ۹۸.۹درصد از
کل انتشــار ( ۲۱۶کیلوگــرم بــر متر مکعب بتــن)در چرخه
عمــر بتــن را تشــکیل میدهــد  CO2منتشــر شــده در
طــول مرحلــه تولیــد ســیمان پورتلنــد بــه  ۲۱۳.۶کیلوگرم
بــر متــر مکعــب بتــن میرســد ،عملیــات غیرمســتقیم
ماننــد تولیــد بــرق ۳۸ ،کیلوگــرم دیاکســید کربــن دیگــر
بــه ازای هــر متــر مکعــب از بتــن تولیــد میکنــد .تولیــد
آجــر یــک فرآینــد بســیار انــرژی بــر اســت و بــه مقـدار
زیــادی ســوخت نیــاز دارد .همچنیــن منجــر بــه فرآینــد
ل توجــه انتشــار گازهــای گلخانـهای میشــود ارزیابی
قابـ 

1
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چرخــه حیــات ،نشــان داد کــه اســتفاده از ســوخت درجــه
پاییــن ماننــد پیت کــوک با محتـوای ســولفور بــاال عامل
اصلی اثر اســیدی شــدن اســت .انتشــار دیاکســید کربن،
گرد و غبار و اکســیدهای نیتروژن منتشــر شــده از سیســتم
تولیــد کلینکــر از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و بــه
ترتیــب بــه پتانســیل گرم شــدن جهانــی ،دود زمســتانی و
اثــر یوتریفیکاســیون کمک میکنــد .تغییـرات در طراحی
سیســتم تولیــد ،بــه ویــژه تغییــر ســوخت مــورد اســتفاده
میتوانــد منجــر بــه عملیاتی بــا انتشــار دیاکســید کربن
کمتــر شــود(.)Christopher J. Koroneos,2009
 Mullerپژوهشــی تحــت عنـوان ســیمان پورتلنــد :کاربرد
ارزیابــی چرخــه حیــات انجــام داده اســت .در ایــن مطالعــه
اطالعــات مربــوط بــه تولیــد ،منابــع انــرژی ،حمــل و نقل
و اســتفاده را بــه دســت آورده و دادههایــی ارائــه شــد کــه
ایــن دادههــا بــا در نظــر گرفتــن نــرخ تولیــد یــک تــن
ســیمان بــرآورد شــدند .یکــی از روشهــای مورد اســتفاده
نیــز ب ـرای ارزیابــی نتایــج بهدس ـتآمده توســط ارزیابــی
چرخــه حیــات ،اتخــاذ دســتهبندی اثـرات زیسـتمحیطی
ماننــد گــرم شــدن جهانــی هــوای کــره زمیــن،
یوتریفیکاســیون ،اســیدی شــدن ،اثر فتوشــیمیایی و غیره
اســت .ایــن روش کــه اکوشــاخص  ۹۵نامیــده میشــود،
عملکــرد محیطــی مرتبــط بــا محصــول یــا فرآینــد را
در طــول چرخــه عمــر آن کمــی میکنــد .ارزیابــی بــا
ضــرب هــر داده نرمــال شــده به وســیله یک فاکتــور وزن
تعیینشــده بــا توجــه بــه آســیبی کــه هــر دســته از اثرات
میتوانــد بــه محیــط وارد کنــد ،انجــام میشــود .ایــن
روش امــکان مقایســه بیــن چرخــه حیــات محصــوالت
یــا فرایندهایــی را فراهــم میکنــد کــه شـرایط مشــابهی
را بــرآورده میکننــد و اثــرات زیســتمحیطی آن را
کمــی میکننــد .اث ـرات زیس ـتمحیطی ایجــاد شــده در
طــول فرآینــد تولیــد ســیمان پورتلنــد میتوانــد اث ـرات
زیســتمحیطی محلــی ماننــد ســر و صــدا ،کاهــش
کیفیــت هـوا ،تغییـرات اکوسیســتم محلــی را بــه دلیــل
اســتخراج م ـواد اولیــه ایجــاد کنــد .در منطقــه نیــز بــه
دلیل انتشــار دیاکســید گوگرد 1و اکســیدهای نیتــروژن،2
میتوانــد باعــث بــاران اســیدی شــود و در حــال حاضــر
ســوزاندن ســوختهای فســیلی ماننــد نفت ،زغالســنگ
و گاز طبیعــی ممکــن اســت باعــث تغییـرات آب و هوایی
در سراســر جهــان شــود .عــاوه بــر تولیــد کربــن دی
اکســید 3در فرآینــد تولیــد ســیمان ،ســاالنه میلیونهــا

تــن زبالــه (ذرات معلــق کــوره ســیمان)تولیــد میشــود
کــه بــه آلودگــی و خط ـرات ســامت تنفســی کمــک
میکنــد .در فرآینــد کلسیناســیون CaOاز CaCO3، CO2
تولیــد میشــود و در تولیــد حــدود نیمــی از  CO2منتشــر
شــده مشــارکت میکنــد ،در حالــی کــه بقیــه از مصــرف
انــرژی در طــول فرآینــد تولیــد میآیــد .همچنیــن بــه
دلیــل ویژگیهــای فرآینــد تکنولوژیکــی و ویژگیهــای
فیزیکوشــیمیایی و سمشناســی مـواد خــام و ورودیهــای
مــورد اســتفاده در ســاخت ســیمان ،کلینکــر و خــود
ســیمان ،کارخانههــای ســیمان باعــث ایجــاد خطــر برای
ســامت کارگ ـران ،بهداشــت عمومــی و محیطزیســت
میشــوند .آنهــا عمدتــا بــا قــرار گرفتــن در معــرض
ذرات معلــق مرتبــط هســتند کــه در کل زنجیــره تولیــد و
انتشــار آالیندههــا نفــوذ میکننــد کــه بــه طــور م ـداوم
رخ میدهنــد و حتــی در غلظتهــای کوچــک ،ریســک
مزمــن را مشــخص میکننــد .در برزیــل ،مطالعــات
نشــان میدهــد کــه اســتفاده از پســماندهای کشــاورزی
میتوانــد اســتفاده از ســیمان را کاهــش دهــد و در نتیجــه
انتشــار  CO2را کاهــش دهــد .خاکســتر بــاگاس نیشــکر،
پوســته برنــج و بقایــای صنعت سـرامیک در حــال ورود به
نامزدهــای آمادهســازی بتــن و کاهــش حضــور ســیمان
در آمادهســازی ایــن محصــول اســت .عــاوه بــر ایــن،
صنعــت سـرامیک برزیــل حــدود  ۵تــا  ۶میلیون تــن زباله
در صنعــت تولیــد کاشــی ،آجر و سـرامیک ایجــاد میکند.
ایــن مــاده ،پــس از کلسیناســیون و آســیاب کــردن،
میتوانــد تــا  %۲۰از کل ســیمان را جایگزیــن کنــد .روش
دیگــر بـرای کاهــش اثـرات زیسـتمحیطی ،اســتفاده از
ســرباره بــه عن ـوان ســنگدانه ب ـرای ســیمان اســت .بــه
طــور کلــی فرآینــد تولیــد ســیمان بــه آســیب رســاندن
بــه محیطزیســت کمــک میکنــد کــه در ایــن فرآینــد
اثــر گلخانـهای ،ناشــی از ســوزاندن ســوختهای فســیلی،
آلودگــی توســط فلـزات ســنگین بــه دلیــل فعالیتهــای
اســتخراج معــدن و دود ناشــی از انتشــار ذرات معلــق،
برجســته میباشــد .بــا ایــن حــال ،ســیمان بـرای توســعه
ضــروری اســت .بنابرایــن ،اث ـرات زیس ـتمحیطی بایــد
بــا فرآیندهــای کارآمــد زیس ـتمحیطی ،بازیافــت م ـواد،
تصفیه پســاب جــوی و همچنیــن بازیابی مناطــق معدنی
از پیــش تاریــخ شــده ،بــا احیــای جنگل بــه حداقل برســد
(.)Elbert, Muller Nigri,2010
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حیــات صنعــت ســیمان در زیمبــاوه ،بــه کمــی کــردن
اث ـرات زیس ـتمحیطی چرخــه عمــر کل تولیــد ســیمان
در زیمبــاوه پرداختــه اســت .انتشــارات دیاکســید کربــن،
دیاکســید ســولفور ،اکســیدهای نیتــروژن و زبالههــای
جامــد در ایــن صنعــت اثــرات زیــان آوری بــر روی آب
و هــوا ،گیاهــان گــرم شــدن کــره زمیــن ،جانــوران،
بدنههــای آبــی و انســانها دارنــد .تعییــن ایــن مــوارد
در یــک چارچــوب ارزیابــی چرخــه حیــات در یــک ســطح
محلــی ،دادههایــی را فراهــم میکنــد کــه میتــوان در
ســایر فعالیتهــای ارزیابــی اث ـرات زیس ـتمحیطی ،کــه
صنایــع ســیمان در آن عمــل میکننــد ،مــورد اســتفاده
قــرار داد .ایــن مطالعــه از نســخه  ۷.۰ SimaProبــرای
تحلیــل نتایــج اســتفاده کــردهاســت .نتایــج شناســایی
نشــان میدهــد کــه گروههــای مهــم در صنعــت
ســیمان ،مـواد آلــی تنفســی و غیــر آلــی ،تغییــر آب و هوا،
اســیدی شدن  /اوتریفیکاســیون و اســتفاده از سوختهای
فســیلی هســتند .ایــن مطالعــه نشــان داد کــه تولیــد پودر
خــام و فرآینــد پیرســازی بــه دلیــل موجــودی قابلتوجــه
گــرد و غبــار کــوره ســیمان و بــرق مــورد اســتفاده در
مراحــل مختلــف تولید ســیمان ،بیشــترین اثـرات را تولید
میکنــد .بخــش ســنگزنی نهایــی انــرژی الکتریکــی
بیشــتری را نســبت بــه تمــام مراحــل دیگر مصــرف کرد.
اندامهــای تنفســی تولیــد شــده بــه طــور عمــده از گــرد
و غبــار کــوره ســیمان دارای بیشــترین آســیب بالقــوه بــه
ســامتی بودنــد .همچنیــن تولیــد کلینکر بیشــترین تاثیر
را بــر محیطزیســت و پــس از آن آســیاب ســیمان ،مرحلــه
نهایــی تولید ســیمان دارد .پیشــرفتهای زیسـتمحیطی
میتواننــد در ایــن دو حــوزه متمرکــز شــوند تــا بیشــترین
ســود را ببرنــد (.)Charles, Mbohwa, 2008
در مطالعــه دیگــری  Diegoارزیابــی چرخــه حیــات
صنعــت ســیمان اســپانیا را بررســی کــرده اســت .ایــن
پژوهــش بــه ایــن دلیــل قابلتوجــه اســت کــه صنعــت
اســپانیا را مجبــور بــه کاهــش گازهــای گلخان ـهای 1و
انتشــار صنعتی کــرده اســت .در ایــن رویکرد ،بــه منظور
مواجهــه بــا مشــکالت ناشــی از احتــراق ســوختهای
فســیلی ،یــک تغییــر ســوخت بــرای رســیدن بــه
گزینههــای آالیندگــی کمتــر مــورد نیــاز اســت.
جایگزینــی مــواد یــک راهحــل خــوب دیگــر بــرای
صنعــت از نظــر تاثیــر اســت .عــاوه بــر آن ،آمارهــا
نشــان میدهنــد کــه بیشــترین گزینــه هزینــه  -ســود

بــرای تولیــد کننــدگان ســیمان در اســپانیا ،جایگزینــی
ســوختهای فســیلی اســت .همچنیــن در ایــن کار ،در
نظــر گرفتــن راهحلهــای جــذب کربــن بــرای کاهــش
انتشــار دیاکســید کربــن و اثــرات زیس ـتمحیطی آن
انجــام شــده اســت (.)Diego, Garcı´a-Gusano,2014
محمــدی ارزیابــی چرخــه زندگــی بتــن معیــار
محصــوالت در اســترالیا را بــه منظــور بررســی اثــرات
زیس ـتمحیطی مرتبــط بــا تولیــد  ۱۴محصــول بتــن
معیــار در اســترالیا شــامل بتــن ،مــات ،مــات و رنــدر
انجــام داده اســت .ایــن مطالعــه مجموعــه دادههایــی
را بــرای مــواد ســاختو ســاز ســیمانی مرجــع فراهــم
میکنــد کــه بــه صنعــت ســاختو ســاز کمــک
میکنــد تــا اثــرات زیســتمحیطی ســاختو ســاز را
بــه طــور پایدارتــر ارزیابــی کنــد .نتایــج نشــان میدهــد
در تمامــی مــوارد ســیمان بیشــترین ســهم را در اثــرات
محصــوالت بتنــی داشتهاســت .اســتفاده از ســیمان
کمتــر در محصــوالت بتنــی یــا بــا جایگزینــی آن بــا
محصــوالت ســیمانی مکمــل و یــا تولیــد ســیمان بــا
افــزودن مــواد معدنی افزایشیافتــه ،این پتانســیل را دارد
کــه اثــرات زیسـتمحیطی را کاهــش دهــد .همچنیــن
کاهــش مقــدار کلینکــر ســیمان از طریــق افزایــش
افــزودن مــواد معدنــی (ســنگ آهــک)بــه شــدت
پیشــنهاد شــده اســت (.)James Mohammadi, 2017
نتیجهگیری
امــروزه نگرانــی از تأثیــر انتشــار دی اکســید کربــن
بــر پدیــده گرمایــش جهانــی افزایــش یافتــه اســت .از
ایــن رو کــه صنعــت ســیمان بزرگتریــن منتشــرکننده
دیاکســیدکربن در بخــش صنعــت میباشــد ،اســتفاده
از ارزیابــی چرخــه حیــات تجزیــه و تحلیــل منشــأ
مشــکالت مرتبــط بــا تولیــد و مصــرف ســیمان
راحتتــر ،ســریعتر و دقيقتــر انجــام میشــود .بــه
طــور کلــی نتایــج ایــن مــرور نشــان میدهــد کــه یکی
از روشهــای کاهــش اثــرات زیســت محیطــی ،ارزیابــی
چرخــه حیــات ســیمان اســت و طبــق نتایــج حاصــل
بهبــود ســیمانهای مخلــوط ،پتانســیل بیشــتری در
کاهــش گرمایــش جهانــی نســبت بــه ســیمان پرتلنــد
معمولــی داشــته اســت و بــا کاهــش تقاضــای تولیــد
کلینکــر (از طریــق جایگزینــی) ،در مقابــل ،اثــرات
زیســت محیطــی محصــول نهایی ســیمان نیــز کاهش
مییابــد.
)GHG (Green house gases
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