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  بهره گيري از مكانيزم توسعه پاك در صنعت سيمان

  

بخش موادكاني غيرفلزي . كشور توليد مي شود 150ميليارد تن سيمان در بيش از  2ساليانه حدود 

درصد از آن براي توليد  80تا  70رفي كل صنايع را مصرف مي كند كه صدرصد انرژي م 9حدود 

دي ) بسته به سطح تكنولوژي(كيلوگرم  920تا  650ان به ازاي توليد هر تن سيم. سيمان بكار مي رود

آن از محل فرايند توليد كلينكر است و مابقي عمدتا از  فاكسيد كربن توليد مي شود كه بيش از نص

  .مي باشد) سوخت و برق(محل مصرف انرژي 

دنيا  درصد از كل انتشارات دي اكسيدكربن 5تا  4از آنجا كه دي اكسيد كربن توليدي صنعت سيمان 

تاثير بسزايي وچود دارد كه كنترل و كاهش آن در صنعت سيمان پتانسيل بسيار بااليي براي است، لذا 

  .در كنترل و كاهش دي اكسيد كربن، اين مهمترين گاز گلخانه اي خواهد داشت

تحت پروتكل كيوتو، كشورهاي توسعه يافته را متعهد  متحد كنوانسيون تغيير آب و هواي سازمان ملل

درصد پايينتر از  2/5ميالدي به  2012موده است تا سطح انتشارات گازهاي گلخانه اي را تا پايان سال ن

اين گازها شامل دي اكسيد كربن، متان، اكسيد نيترو، . كاهش دهند 1990سطح انتشارات سال 

ترين  پرفلوروكربنها، كلروفلوروكربنها و هگزا فلوريد گوگرد مي باشند كه دي اكسيد كربن عمده

  .آنهاست

مطابق . بدين ترتيب كشورهاي متعهد در تكاپو براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي مي باشند

مي توانند بجاي كاهش انتشار در ) و شركتهاي آنها(مكانيزم توسعه پاك پروتكل كيوتو، اين كشورها 

جام داده و گواهي هايي را خود، آنرا در كشور ديگري تحت نظارت و تاييد سازمان ملل ان) صنايع(كشور 
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كه مبني بر تاييد انجام آن و ميزان كاهش انتشار از سازمان ملل دريافت كنند بجاي تعهدات خود به 

  .سازمان ملل ارائه نمايند

ي نسبت به كاهش يكاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در كشورهاي توسعه يافته عمدتا هزينه باال

لذا كشورهاي متعهد رغبت زيادي به . كشور در حال توسعه داردهمان مقدار گاز گلخانه اي در يك 

در كشورهاي در حال توسعه دارند تا بدين ترتيب هزينه كاهش انتشار گازهاي  انجام اين پروژه ها

  .گلخانه اي را كه به سازمان ملل متعهد شده اند، كاهش دهند

  

  هزينه فايده يك پروژه مكانيزم توسعه پاك براي صاحب پروژه و توسعه دهنده آن -1نمودار 

   
  كشور در حال توسعهشركتي از يك                 ه يافتهتوسعكشور از يك شركتي 

  

به كشورهاي در حال ) انتقال تكنولوژي و(اقدام به سرمايه گذاري ) ركتهاش(بدين منظور  اين كشورها 

و يا (متقابال كشورهاي در حال توسعه . ي نمايند و بعالوه مبالغي هم به آنها پرداخت مي نمايندتوسعه م

هم عالوه بر دريافت سرمايه گذاري، تكنولوژي برتر و درآمد اضافي گامي در جهت ) شركتهاي آنها
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كاهش مصرف منابع و بالطبع كاهش هزينه هاي توليد، توسعه پايدار و حفظ محيط زيست، 

  .اداشتغال و توسعه فرهنگي و رفاهي در منطقه بر مي دارندايج

اين امر . مي توانند به روشهاي مختلفي اقدام به كاهش دي اكسيد كربن اقدام نمايندصنايع سيمان 

همانطور كه در باال ذكر گرديد، عالوه بر كاهش مصرف منابع و كاهش هزينه هاي توليد، درآمدهايي را 

هر تن دي اكسيد كربن كاهش . به ارمغان خواهد آورد ) رهاي در حال توسعهدر كشو( هم براي  آنها

  .نصيب صاحب پروژه ميشود) زار و پروژه تغيير ميكندكه با شرايط با(يورو  10درآمدي حدود 

كاهش انتشار دي اكسيد كربن با كاهش توليد آن در فرايند كلسينه شدن كلينكر و يا با كاهش 

  .مصرف انرژي ميسر مي باشد

كه حاوي كربنات ميباشند ) مثل سرباره، خاكستر و فلورايت(در مورد نخست استفاده از مواد افزودني 

. دني فاقد كربنات كلسيم در توليد كلينكر موجب كاهش انتشار دي اكسيد كربن ميشودو يا مواد افزو

  .البته در اين راه بايد كيفيت سيمان توليدي ثابت بماند

در مورد دوم، كاهش مصرف انرژي، افزايش بهره وري انرژي، استفاده از حرارت اتالفي كوره، استفاده 

 تبديل سوخت از مازوت به گاز طبيعي يا استفاده از الستيك يا مثال(از سوختهاي با هيدروكربن پايينتر 

در خروجي كوره كلينكر موجب كاهش انتشار دي اكسيد كربن  CO2و نيز كاهش ) زيست توده و غيره

 .مي شود

عنوان به . افزودني به سيمان را نشان ميدهدزير ميزان برآوردي كاهش انتشار با افزايش مواد جدول 

 360يون تن در سال، معادل ميل 2درصدي مواد افزودني در يك كارخانه با ظرفيت  20مثال با افزايش 

  . كاهش مي يابد) دي اكسيد كربن معادل(گلخانه اي هزار تن گاز 
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            ميزان كاهش انتشار گاز دي اكسيد كربن در صنايع سيمان با استفاده از مواد افزودني -1جدول 

  
  

   .ميزان كاهش انتشار حاصل از استفاده سوختهاي جايگزين را نشان ميدهد 2جدول 

  

  ميزان كاهش انتشار در كوره سيمان با استفاده از سوختهاي جايگزين -2جدول 
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را در ) هر گواهي معادل يك تن كاهش گاز دي اكسيد كربن(ميزان گواهي كاهش انتشار  3جدول و 

اين جدول، در صورت راه اندازي نيروگاه با مطابق . هدنشان ميد) يد برقبراي تول(صورت بازياني حرارتي 

 124، معادل ميباشد مدص صت و پنجشه به ضريب شبكه ايران كه حدود مگاوات با توج 30ظرفيت 

). دارديورو ارزش  10هر گواهي حدود (هزار واحد گواهي كاهش انتشار نصيب صاحب پروژه خواهد شد 

كاهش انتشار وش برق مصرفي بوده و احتساب درآمد حاصل از البته اين درآمد عالوه بر درآمدهاي فر

  .نرخ بازدهي سرمايه افزايش يابدتا موجب خواهد شد 

  

  ميزان كاهش انتشار با استفاده از بازيابي حرارتي براي توليد الكتريسيته -3جدول 

  
  

پروژه در دنيا در صنايع سيمان به ثبت رسيده است كه ميزان كاهش انتشار حاصل از آنها  76تاكنون 

به ثبت  2005سپتامبر  23پروژه در اولين . ميباشد) دي اكسيد كربن معادل(تن  8.216.724ساليانه 

تن  28.651ش بوده و ساليانه الفاريج مراكداث نيروگاه بادي در كارخانه سيمان رسيده كه شامل اح

ثبت  در كامبوج به 2009آوريل  17در آخرين پروژه ثبت شده در اين صنعت . كاهش انتشار دارد

براي توليد برق در كارخانه كمپوت بوده و منجر به كاهش ساليانه رسيده است كه شامل بازيابي حرارتي 

 GACLپروژه كارخانه ) از لحاظ كاهش انتشار(پروژه ن بزرگتري. ن دي اكسيد كربن ميشودت 17.107

اين . داشته استتن  551.829هند است كه با استفاده از روش مواد افزودني كاهش انتشار ساليانه 
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بت شده مربوط به استفاده از زيست ثكوچكترين پروژه  .به ثبت رسيده است 2007ژانويه  8پروژه در 

 14سيمان در آرژانتين بوده كه در فسيلي مصرفي در كارخانه بخشي از سوخت جايگزين توده به عنوان 

در كل پروژه هاي بزرگ  .تن كاهش انتشار دارد 5.271به ثبت رسيده و ساليانه فقط  2007سپتامبر 

مربوط به استفاده از مواد افزودني و پروژه هاي كوچك مربوط به استفاده از سوختهاي جايگزين بوده 

  .پروژه هاي متوسط محسوب ميشونديا افزايش بهره وري انرژي ي نظير بازيابي حرارتي است و پروژه هاي

  

نخست اگر پروژه هايي  اين راستادر . از مكانيزم توسعه پاك بهره ببرندمي توانند نيز صنايع سيمان ما 

مينه هاي فوق دارند را معرفي نموده و با جذب يك همكار متخصص فرايند مكانيزم توسعه در يكي از ز

سپس . پاك، اقدام به ثبت پروژه مزبور در سازمان ملل و سپس استفاده از منافع و درآمدهاي آن نمايند

ك امكان ساير پروژه هاي قابل انجام در كارخانه خود را با درنظر داشتن درآمدهاي مكانيزم توسعه پا

  .اقدام به آن نمايند) يا زيست محيطي( سنجي فني و اقتصادي نموده و در صورت صرفه اقتصادي 

كاهش هر تن دي اكسيد يورو به ازاي  10كه حدود (آنچه مسلم است درآمدهاي مكانيزم توسعه پاك 

ت سرمايه در بسياري مواقع چشمگير بوده و تاثير قابل مالحظه اي در نرخ بازگش) كربن مي باشد

  .طرحهاي بزرگ دارد

  با سپاس

  مدير عامل –عادل پرتوي 
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