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آخرین پیشرفت ها در حوزه فن آوری سبز تولید سیمان
استفاده از سوخت ها و مواد اولیه با انتشار گازهای گلخانه ای کمتر 

��Ali�Naqi�&�Jeong�Gook�Jang�:نویسندگان�
Division of Architecture and Urban Design, Institute of Urban Science, Incheon 

National University 

�مترجم: پریسا�خطیب�زاده، عضو هیئت مدیره شرکت پایکار صنعت��
انتشار در نشریه MDPI و 21  ژانویه 2019

چکیده:�•
صنعت سیمان در قرن 21 با چالش های متعددی روبه روست: ازیک طرف استخراج بی رویه منابع 
سوخت طبیعی، کمبود مواد اولیه خام و افزایش تصاعدی تقاضای سیمان و از طرف دیگر دغدغه های 
تغییرات اقلیمی. به ازای هر تن از ســیمان پرتلند معمولی  )OPC( یک تن گاز CO2 وارد جو می شود. 
ازاین رو، با بهره برداری از منابع معدنی محلی و با استفاده از پسماندهای صنعتی تالش می شود کلینکربا 
ترکیبات جدید شناسایی و تا حد ممکن یا به طور کامل جایگزین OPC شوند. با استفاده از سیمان های 

جایگزین می توان مصرف انرژی و انتشار کربن در طی فرآیند تولید سیمان را کاهش داد.
زمانی می توان به ویژگی های نهفته در ســیمان های نوین به عنوان جایگزینی برای ســیمان متداول 
پرتلند به طور کامل پی برد که مطالعه دقیقی بر خصوصیات انواع چســب های سیمانی با فناوری های 
مدرن صورت گیرد. این مقاله به بررســی هفت نوع از ســیمان های نوین و جایگاه هریک در مقایسه 
باســیمان پرتلند می پردازد. این مطالعه نه تنها تحلیلی جامع از جایگزین های آینده سیمان ارائه می دهد 
بلکه شــرایط به روز شده سوخت ها و چسب های ســیمانی متنوع و جدیدی را ارائه می کند که موجب 
کاهش انتشــار CO2 در فرآیِند تولید سیمان می شود. به عالوه، کاربردی بودن و صرفه تولید موادی با 

هزینه کمتر در قبال نیاز رو به افزایش سیمان است را بررسی می شود.
لغات�کلیدی: سیمان سبز، چسب های سیمانی جایگزین، صنعت سیمان، انتشار CO2، سوخت جایگزین
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1.�مقدمه��
بتن و ماده اصلی آن: سیمان، صنعت ساخت وساز 
را در 150 سال گذشته در سیطره خود داشته است. 
به طوری که نرخ تولید ســیمان با افزایش 1.5 گیگا 
تنی در ســال 2000 به میزان دو برابر یعنی 3 گیگا 
تن در ســال 2012 رســیده بود ]1[. اکنون سیمان 
پرتلند معمولی )OPC(1 در جایگاه کاالیی راهبردی 
و حیاتی ]2[ قرار دارد و دلیل این چنین وابســتگی 
به سیمان پرتلند – با میزان تولید کنونی 4 گیگا تن 
در ســال- رشد فزاینده زیرساخت ها در کشورهای 

درحال توسعه است ]3[.
برآوردها حاکی از آن اســت که ساالنه حدود 
50% از OPC در جهــان به منظــور تولید 11 گیگا 
تن بتن مصرف می شــود. درحالی که نیمی دیگر در 
تولید انواع مالت، درزگیر، روکار ســیمانی و انواع 
پوشش ها استفاده می شود ]4[. با افزایش تقاضا برای 
زیرساخت ها در آینده نزدیک، تولید سیمان سازگار 
با توســعه پایدار، عمر باال و مقرون به صرفه بســیار 
ضروری می نماید ]6[. تخمین زده می شود که تقاضا 
برای سیمان تا سال 2050 تقاضا به میزان 18 گیگا تن 
در سال برسد ]5[. در سال های اخیر آفریقای شمالی، 
کشورهای خاورمیانه و کشــورهای درحال توسعه 
ازجمله چین و هند شــاهد رشــد عظیمی بوده اند. 
امروز چین بــا 58.13 درصد مصرف جهانی، بازار 
جهانی سیمان را در دست گرفته است ]3[. با در نظر 
گرفتن تخمین 3.5 گیگا تنی تولید ســیمان در سال 
و انتشار حدودا 900 کیلوگرم گاز CO2 به ازای هر 
تن سیمان، ساالنه بیش از 3 گیگا تن گاز گلخانه ای 
وارد جو می شود ]7[. درنتیجه صنعت سیمان مسئول 
حدود 5 تا 7 درصد از کل انتشــار گاز CO2 است 
]8[. نه تنها انتشــار گاز CO2 از کارخانجات سیمان 
بلکه گازهای SO2 و NOx موجب اثرات گلخانه ای 
1 Ordinary Portland Cement

و باران های اســیدی می شوند ]9[. جدای از انتشار 
گازهای گلخانه ای، تولیدات ســیمان مصرف مقدار 
عظیمی از منابع طبیعی را در پی دارد. بر اساس آمارها 
برای تولید یک تــن از OPC حدود 1.5 تن از مواد 
اولیه خام استفاده می شود ]11.10[. به عالوه، تولید 
کلینکر مستلزم مصرف حجم عظیمی از انرژی است 
]12[؛ بنابراین صنعت ســیمان با چالش های زیادی 
روبه روســت که می توان به: استخراج منابع طبیعی، 
افزایش هزینه های مربــوط به تأمین انرژی، الزام به 
کاهش انتشار گاز CO2 و اطمینان از موجودی منابع 

خام طبیعی با رشد فزاینده اشاره کرد ]14.13[.
ازایــن رو ضــروری اســت که در پــی یافتن 
کامپوزیت های ســیمانی بود که بتــوان کامال یا تا 
حدی جایگزین ســیمان شود که به مراتب دوستدار 
محیط زیســت بــوده و تأثیرات زیســت تخریبی 
کمتری داشــته باشــد. یک شــیوه جایگزین برای 
کاهــش آالینده های هــوا اســتفاده از محصوالت 
 ،SiO2 جانبی )خاکستر بادی2 ، ســرباره، غبارات
مواد بازیافتی و سایر پسماندها( به عنوان جایگزین 

موردی برای سیمان است ]18–15[.
گزینــه دیگر، جایگزینی ســیمان متــداول با 
سیمان های با بازده باال است - که CO2 کمتری منتشر 
کرده و انرژی کمتری مصرف می کنند- بدون اینکه 
بازدهی و کیفیت چســب سیمان را تحت تاثیر قرار 
دهند ]22–19[. عملکرد زیست محیطی جانشین های 
مواد خام توسط شاخص SUB-RAW تعیین می شود 
کــه با عواملی مانند میزان مصــرف انرژی و میزان 
انتشار کربن در تولید مواد سنجیده می شود. شاخص 
SUB-RAW بیانگر شیوه کیفی ساده سازی شده ای 

برای ارزیابی مواد جایگزین متناسب با توسعه پایدار 
اســت ]24.23[. این روش در کاربرد خاکستر بادی 
زغال سنگCFA(  3( که به صورت موردی در ترکیب 
2 Flying ash
3 coal fly ash
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سیمان پرتلند جایگزین می شود در عمل مطالعه شده 
است ]24[. مطالعه حاضر گستره وسیعی از شیوه های 
نوین را دربرمی گیرد که می توان به وسیله آن ها میزان 
انتشار گاز CO2 حاصل از تولید فاز چسب سیمان را 
کاهش داد. این شیوه های نوین از جایگزینی مواد خام 
متداول و سوخت های مورداستفاده در مراحل تولید 
سیمان پرتلند گرفته تا جایگزینی کامل کلینکرسیمانی 
با کلینکر جدید همچون سیمان های سولفوآلومینات و 

سیمان های منیزیتی می باشد.
در این جســتار نه تنها خواص شــیمیایی اصلی 
بلکه ریزســاختار و تولید چسب های نوین، عملکرد 
مهندسی و جنبه های زیست محیطی آن ها در مقایسه 

باسیمان پرتلند با جزییات بررسی می شود.

2.�جایگاه�کنونی�سیمان�پرتلند��
�2.1.�فرآیند�تولید�

سیمان پرتلند ماده ای بســیار ضروری و بخش 
عمــده ای از مــواد اولیه ساخت وســاز را در جهان 
دربرمی گیرد. این سیمان شامل 80% سنگ آهک شکفته 
و 20% خاک رس اســت. کلینکر ســیمان با تکلیس 
سنگ آهک )به عنوان منبع کلسیم( خاک رس یا ماسه 
)منبع ســیلیس و آلومینیوم( در یک کــوره دوار در 
دمای حدود ºC 1450 تولید می شود. مواد اولیه مانند 
ســنگ آهک و گچ به عنوان منبع کلسیم و خاک رس 
به عنوان منبع ســیلیس به راحتی در دسترس هستند. 
آسیاب کردن کلینکر با 5% سنگ گچ )سولفات کلسیم 
( سیمان پرتلند را شکل می دهد. حدود 50% از انتشار 
گاز CO2 مســتقیم ا از فرآیند تکلیس )کربن زدایی 
سنگ آهک( منتشر می شود، درحالی که 40% از احتراق 
ســوخت در کوره دوار و 10% از استخراج و انتقال 

مواد و محصول منتشر می شود ]25[. تکلیس، فرآیند 
تجزیه کربنات کلسیم )سنگ آهک( به اکسید کلسیم 
)CaO( و CO2 اســت. در صنعت سیمان محصول 
فرآیند تکلیس؛ کلینکر خوانده می شود. فرآیند نهائی 
 )CaCO3(زمانــی رخ می دهد که کربنات کلســیم
 1450 ºCدر کوره ای با حــرارت SiO2و سیلیســیم
ترکیب می شود؛ که نهایتا منجر به تولید محصوالت 

زیرمی شود: آلیت )سیلیکات کلسیم سه(]1[

کلینکر آســیاب شــده و تبدیل آن به ســیمان 
پرتلنــد نرم پودری با آب واکنــش می دهد و جامد 
می شــود. جدول یک اجزای اصلی سیمان پرتلند را 
با درصدهای معمول بر اساس وزن آن نشان می دهد. 
این ترکیبــات به دلیل فرآیند حــرارت دهی باال از 
سنگ آهک و خاک رخ شکل می گیرند. سیمان پرتلند 
در گروه ســیمان های سیلیکات کلسیمی آب دوست 
هیدرولیکی طبقه بندی می شــوند. اغلب سیمان های 
هیدرولیک از اجزای کلســیمی تشکیل می شوند که 

به سادگی هیدراته می شوند ]26[.
در فرآیند هیدراته شــدن اجزای ســیمان تحت 
واکنش شــیمیایی با آب قرار می گیرند تا ماده جامد 
هیدراته مستحکمی تشکیل شود. اگرچه مالت سیمان 
تنها 10 تا 15% حجم بتن را تشکیل می دهد، اما همین 
نسبت کوچک نقش به ســزایی در مشخصات بتن 
به صورت مالت یا سخت شده دارد ]27[)جدول 1(.
سیمان پرتلند، سیمانی غنی از فازهای سیلیکات 

T�]1[جدول�1:�اجزای�اصلی�سیمان�پرتلند�بر�اساس�درصد�وزنی�
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کلسیم سه )آلیت(4 و سیلیکات کلسیم دو)بلیت(5 است 
که دارای مقادیری از اکسید آلومینیوم )آلومینات(6 و 
آهن فریت7  می باشــد. در طی فرآیند هیدراته شدن 
هم آلیت و هم بلیت ترکیب می شــوند تا سیلیکات 
کلسیم آبدار هیدراتهC-S-H( 8( را تشکیل دهند که 
درواقع همچون ژلی کلوئیدی9  اجزای ســیمان را با 
هیدروکسید کلسیمCH(  10( به هم پیوند می دهد. ماده 
جامد شــامل 50 تا C-S-H %60، 20 تا CH %25 و 

15 تا 20% سولفا آلومینات کلسیم هیدراته می باشد.
 در این مقاله نشانه های خالصه ترکیبات سیمان 

بیانگر نمادهای شیمیایی زیر هستند:

�2.2.�تولیدات�جهانی�و�تاثیرات�زیست�محیطی�
تولید ســیمان در کشــورهای مختلف تفاوت 
چشمگیری دارد که این خود وابسته به میزان دسترسی 

به مواد اولیه خام است.
4 Alite
5 Belite
6 Aluminate
7 Ferrite
8 calcium silicate hydrate
9 Colloidal gel
10 calcium hydroxide

کشورهایی که سیمان کافی برای برآورد نیازهای 
داخلی خــود تولید نمی کنند ناچار بــه واردات آن 
هستند. بررسی های اخیر حاکی از آن است که تولید 
جهانی سیمان فراتر از 4 میلیارد تن است که بر اساس 
نمودار 1، چین بخــش اعظم بازار را در کنترل خود 
دارد ]3[ و بــا توجه به ظرفیــت تولید یک کارخانه 
ســیمان معمول که چیزی حدود 1.5 تا 2.5 میلیون 
تن در سال اســت می توان تعداد کارخانه های فعال 
را تخمین زد ]28[. در دهه اخیر، نرخ تولید ســیمان 
به صورت فزاینده ای در کشورهای درحال توسعه در 

آسیا مثل چین و هند رو به افزایش بوده است.
اصلی ترین اثر تخریب زیســت محیطی در تولید 
سیمان عبارت اند از: مصرف انرژی برای تولید، انتشار 
گازهای گلخانه ای به صورت مســتقیم و غیرمستقیم 
در حین تولید و انتقال کلینکر، برداشــت از معادن و 
منابع طبیعی و تولید پسماندها. طی مطالعات دقیق و 
وسیعی در حوزه های زیست محیطی در مراحل اصلی 
تولید سیمان صورت گرفته اســت ]32–29[، منابع 
اصلی انتشار گازها در تولید سیمان پرتلند به دودسته 

تقسیم می شود.
1. فرآیند تکلیس که 50% کل انتشار گاز را شامل 

S�2017شکل�1.�تولید�جهانی�سیمان�در�سال�
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می شود.
2. احتراق ســوخت که برای حرارت دادن مواد 

خام استفاده می شود.
مباحث زیست محیطی چه در مقیاس محلی، مانند 
گردوغبار خروجی کوره )CKD(11 و چه در مقیاس 
 )NOx-SO2-CO2( جهانی مثل انتشــار گازهــای
مطرح می باشــد. ذرات CKD کمتــر از µm 10 در 
طبقه بندی PM10 قرار می گیرند.خالصه ای از انتشار 

گازهای مختلــف در طی فرآیند تولید ســیمان در 
جدول 2 نشان داده می شود.

 CO2 گارتنــر 12 ]40[ بین دو نوع انتشــار گاز
تفکیک قائل می شــود؛ CO2 منتشرشــده از فرآیند 
تکلیس مواد خام و انتشار گازهای مرتبط با مصرف 
 CO2 مربــوط به انرژی.( در انتشــار CO2(انرژی
وابســته به انرژی، کارآمدی کــوره دوارنقش مهمی 
ایفا می کند. جدول 3 مصــرف دقیق انرژی حرارتی 
در فرآیند کلینکر سیمان مرتبط به فناوری به کاررفته 
را نشان می دهد. استفاده از سیستم کوره با بهره وری 

11 cement kiln dust
12 Gartner

مناســب مصرف انرژی به ازای هر تن کلینکر را تا 
کمتر از GJ/ton 2.9 می تواند کاهش دهد. درحالی که 
کوره های سیمان به طور متداول به ازای هر تن کلینکر 
 Kg0.31 3.1 انــرژی مصرف کرده و تقریبا GJ/ton

کربن انتشار می دهند ]43[.
میزان انتشار گاز مربوط به مواد خام ناچیز است. 
یک راه کار جایگزینی محدود مواد خام با مکمل های 
قابل ترکیب باســیمان مثل ســرباره کــوره بلند13 یا 

خاکســتر بادی اســت. معموال این گونه مواد تا %10 
قابل جایگزینی هستند ]44[. از جنبه تئوری، به ازای 
جایگزینی 10 درصد سنگ آهک انتشار CO2 تا %25 

کاهش می یابد ]43[.

3.�منابع�مقرون�به�صرفه�سیمان��
��3.1سوخت�های)نوین)جایگزین�

اصطالح سوخت های نوین به پسماندهایی اشاره 
دارد که در تولید کلینکر صنعت سیمان استفاده می شود 
که از اهمیت به سزایی نه تنها برای تولیدکنندگان بلکه 

13 Blast furnace slag

T�.بیان�شده�است�g/kg�**و�تولید�کلینکر�با��g/kg�*جدول�2.�انتشار�گازها�در�فرآیند�تولید�سیمان�که�با�

T�]43[�.جدول�3.�مصرف�انرژی�حرارتی�ویژه�در�فرآیند�تولید�کلینکر
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برای محیط زیست برخوردار است. به صورت سنتی 
حرارت دادن کلینکر با ســوخت های طبیعی، گاز یا 
نفت کوره14  صورت می گیرد. استفاده از سوخت های 
نویــن در میانه دهه هشــتاد میــالدی رواج یافت. 
سوخت های زیست سازگار15 )نظیر زباله ها، پس ماند 
محصوالت کشــاورزی یا حیوانــی( به عنوان انرژی 
 CO2 تجدید پذیر به صورت چشمگیری انتشار گاز
را در مقایسه با زغال سنگ تا میزان 20 تا 25% کاهش 
می دهد ]44[. ادغام این سوخت ها با سوخت های غیر 
ارگانیک در طی فرآیند احتراق موجب می شــود این 
سوخت های نوین در کاهش انتشار گازها موثر بوده 
و محصول کلینکر بهتری داشته باشیم. سوخت های 
نوین که امروزه در صنعت ســیمان استفاده می شوند 
شامل تایرهای فرسوده، گازهای خروجی فرآیندهای 
پتروشیمی، لجن فاضالب، پسماند کشتارگاه، پسماند 
نفتی، کاغذ، پالستیک، منسوجات و قطعات بازیافتی 
حجیم می باشــند. در برخی از کوره های ســیمان به 
100% جایگزینی ســوخت های نوین دست یافته اند، 
درحالی که در بســیاری مناطق، شرایط بازار پسماند، 
امکان جایگزینی بیشــتر را فراهــم نمی کند ]45[. 
همچنین منحنی دما و شرایط خنک سازی با جایگزینی 
سوخت ها می تواند تغییر کند. باوجوداین، ازآنجاکه 
خواص شیمیایی این سوخت ها با سوخت های سنتی 
متفاوت است محدودیت هائی برای جایگزینی این 
سوخت ها وجود دارد. به عنوان نمونه، وقتی تایر در 
کوره ســیمان می سوزد میزان اکسید روی در کلینکر 
افزایش می یابد که موجب ایجاد اجزای متفاوتی در 
کلینکر از طریق خاکســتر مواد می شود که درنتیجه 
کاهش کیفیت محصول سیمان به علت کاهش زمان 
گیرش16  و کاهش استحکام ســیمان را در پی دارد 
]46[. این مســئله در جایگزینی سوخت را می توان 
اوال با نظارت بر فرآیند تولید و ثانیا با افزودن میزان 
14 Fuel oil
15 Biomass 
16 Setting time

صحیح مواد خام کنترل کرد که جبران کننده ترکیبات 
و احتراق ایده آل در تغذیه کوره می باشــد ]47[. این 
شیوه منجر به کیفیت بهتر محصول کلینکر منطبق با 
اســتانداردهای سیمان خواهد شد. برخی کشورهای 
توسعه یافته، استفاده از سوخت های نوین را از حالت 
آزمایشگاهی به سمت کاربردهای عملی پیش برده اند 
]47[ و میزان بیشــتر 40 -60% سوخت جایگزین را 
تا سال 2050 امکان پذیر نموده اند؛ اما در کشورهای 
درحال توسعه این میزان 25 تا 35% خواهد بود ]48[. 
ازآنجاکه انتشــار CO2 از سوخت ها 40% کل انتشار 
گازهای گلخانه ای را تشــکیل می دهد اســتفاده از 
سوخت های نوین می تواند به صورت قابل مالحظه ای 

از انتشار این گازها بکاهد.
از ســوی دیگر دســت یابی به میزان جایگزینی 
باال با محدودیت های قانونی ســختی روبه روست. 
به منظور استفاده از سوخت های غیر فسیلی، صنعت 
سیمان مجبور به کسب مجوزهایی از گروه های قانون 
گزار زیســت محیطی اســت. برای کسب این چنین 
مجوزهایی ارزیابی های زیست محیطی باید صورت 
گیرد تا معلوم شــود که آیا استفاده از پسماندها تاثیر 
بیشتری نسبت به سوخت های معمول دارد یا خیر ]1[. 
همچنین تصویب قوانین مدیریت پسماند به شدت بر 
میزان دسترســی ما به پسماندها تاثیر می گذارد. دفن 
پسماندهای صنعتی در مقادیر بسیار زیاد در مقیاس 

میلیاردی پدیده جدیدی نیست ]49[.
جایگزینی بیشتر با سوخت های نوین تنها زمانی 
ممکن اســت که قوانین دفن پسماندها را چه ازنظر 
محل دفن زباله هــا و چه معدوم کردن آن ها محدود 
کند. پذیرش بهره برداری از پسماندها در کارخانجات 
سیمان بسیار در افکار عمومی تاثیر گذار است. مردم 
عموما برداشت نادرستی از انتشار گازهای پسماندها 
ســوختی دارند و فکر می کنند که انتشار این گازها 
بیشتر است، درحالی که انتشار گاز در کارخانه سیمان 
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توســعه یافته به مراتب کمتر از سوخت های متداول 
است ]50[.

��17)SCMs(�3.2مواد�مکمل�سیمانی
مواد مکمل سیمانی )SCMs( را به عنوان پرکننده 
یا از خاصیت پوزوالنی18 آن می توان اســتفاده کرد. 
مواد مکمل ســیمانی از آلومینا سیلیکات غیر بلوری 
تشکیل شــده اند که با آهک هیدراته مــازاد واکنش 
می دهد که در طی آبگیری ســیمان برای تشکیل فاز 
آلومینا ســیلیکات غیر بلوری C-A-S-H اســتفاده 
می شــود ]51[. این SCMs می توانند منشأ طبیعی یا 
صنعتی داشته باشــند و مواد طبیعی خود به دودسته 
پــوزوالن طبیعــی و مصنوعی تقســیم می شــوند. 
پوزوالنهــای طبیعی ســنگ های آذرین هســتند و 
درنتیجه نیازی به عملیات آماده سازی اولیه ندارند تا با 
هیدروکسید کلسیم واکنش دهند درحالی که پوزوالن 
های مصنوعی نیازمند فعال ســازی اولیه هستند تا با 
هیدروکســید کلســیم واکنش دهند. واکنش پذیری 
پوزوالنهــا در میزان ســیلیکای بــاالی آن ها نهفته 
اســت ]52[. نمونه های متداول مــواد معدنی دارای 
سیلیکات: کوارتز، میکا، پیروکسن و فلدسپار هستند. 
از انواع پوزوالن مصنوعی خاک رس تکلیس شــده 
اســت که واکنش پذیری پوزوالنی آن به نوع و میزان 
مواد معدنی تکلیســی، میــزان ناخالصی ها و فرآیند 
فعال سازی و سطح مقطع بعد ازتکلیس بستگی دارد 
]53[. از انواع مختلف مواد معدنی رســی به کائولن، 
ایلیت، مونت موریلینیت و پالی گورسکیت می توان 
اشــاره کــرد ]55.54[. در میان این مــواد مختلف، 

17 Supplementary Cementitious Materials
18  مصرف مواد پوزوالنــی در بتن می تواند برای تامین یک یا چند 

خاصیت مشروح زیر باشد.
.1 کاهش میزان سیمان به کار رفته در بتن

.2 کاهش سرعت و میزان حرارت حاصل از فرآیند آبگیری سیمان
.3 بهبود کارایی بتن

.4 افزایش مقاومت دراز مدت بتن
.5 افزایش پایایی بتن از طریق کاهش نفوذپذیری و عملکرد مناســب 

در برابر تهاجم یون کلرید و سولفات

کائولن بیشــترین میزان واکنش دهــی پوزوالنی را 
دارد. مطالعات مختلفــی اهمیت دمای واکنش دهی 
برای مواد معدنی رسی را نشان داده است ]60–57[. 
هبــرت19  برای کائولن دمــای ºC 700، برای ایلیت 
ºC 850، برای مونت موریلونیــت ºC 800 و برای 
پالی گورســکیت ºC 750 را ثبت کرده است ]59[. 
اگرچه کائولن تکلیس شده مورد خوبی به عنوان ماده 
مکمل سیمانی می باشــد، لزوم عملیات بهینه سازی 
برای حذف ناخالصی ها در طی فرآیند تولید متاکائولن 
انرژی زیادی مصرف می کند و پسماند ایجاد کرده و 

هزینه SCM را افزایش می دهد.
مهم ترین SCMs شامل سرباره کوره بلند، خاکستر 
بادی و در مقیاســی کوچک تر بخار سیلیکا می باشد. 
سرباره کوره بلند محصول جانبی صنایع فوالد است 
که الزم است بعدازاینکه فرآیند کوره بلند پایان یافت 
تبدیل به فاز شیشه ای شود تا خواص چسبندگی آن 
پدیدار شود. این مواد شامل آلومینا سیلیکات کلسیم 
و منیزیم می باشــد و میزان بیشتری CaO است که 
امــکان تولید فاز C-S-H را فراهــم می کند. میزان 
دسترسی به سرباره کوره های بلند حدود 300 میلیون 
تن در سال است ]61[. دسترسی به سرباره به مقدار 
8% تولید ســیمان در ســال 2014 کاهش یافته است 
درحالی که در سال 1980 این رقم 17% تولید سیمان 
را شــامل می شد ]61[. با این میزان اندک دست یابی، 
امکان جاگزینی کلینکر که به شدت موردنیاز است در 
برخی مناطق وجود ندارد.SCM دیگر خاکستر بادی 
است که درنتیجه احتراق در نیروگاه های زغال سنگ 
به دســت می آید. خاکستر بادی بیش از همه حاوی 
سیلیکون اســت اما مقدار قابل مالحظه ای از اکسید 
آلومینیوم و اکســید آهن هم دارد. میزان دسترسی به 
آن بیشــتر از سرباره است، حدود 900 میلیون تن در 
ســال؛ بااین حال به علت تنوع بسیار زیاد در کیفیت 

19 Habert
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تنها یک ســوم محصول تولیدی در صنعت سیمان و 
بتن به کار می رود. بخار سیلیکا یا همان میکروسیلیکا 
که محصول جانبی کوره های قوس الکتریکی تولید 
فرو سیلیکون اســت. به علت واکنش پوزوالنی باال، 
در بتن های با اســتحکام باال به کار گرفته می شــود. 
دسترسی جهانی به بخار سیلیکا حدود 1 میلیون تن 
است ]62[ که تا حدود 1.5 میلیون تن تا سال 2020 
می تواند افزایش یابد. متاسفانه بخار سیلیکا محصول 
گران قیمتی است که اساســا در بتن های با استحکام 
باال به کار گرفته می شــود و با نرخ تولید محدودش 
هنوز نمی توانــد جایگزین کافی به عنوان افزودنی به 

کلینکر باشد.
در میــان انواع مختلــف SCM در دســترس 
به عنوان افزودنی به کلینکر، خاک رس تکلیس شده، 
 LC320 به خصوص در ترکیب با سنگ آهک)فناوری
( به عنوان جایگزین، جایگاه بســیار خوبی در آینده 
خواهد داشت که در مقادیر مکفی در دسترس خواهد 
بود و برای جایگزینی بخشی از کلینکر در تولید سیمان 
دارای پتانســیل خوبی است. در مقایسه با سرباره که 
تنها 5% میزان کلینکر تولیدی و خاکستر بادی که البته 
مقدارش بیشتر از ســرباره است اما به علت کیفیت 
متغیر آن بــرای جایگزینی کلینکر چندان مناســب 
نیســت، خاک رس تکلیس شده جایگزین به مراتب 
بهتری اســت ]64.63[. خــاک رس ماده فراوانی در 
سراسر جهان اســت و از ســیلیکون و اکسیدهای 
آلومینیوم تشکیل شده است و سه چهارم پوسته زمین 
را تشکیل می دهد ]65[. مناسب ترین نوع خاک رس 
کائولن است که در مناطق حاره و نیمه حاره – جایی 
که کشورهای درحال توسعه واقع شده اند و بیشترین 
تقاضا برای ســیمان در دهه های آینده از این مناطق 

خواهد بود به وفور یافت می شود.
واکنش پوزوالنی کائولن موقعی به دست می آید 

20 Limestone and Calcined Clay and Clinker

کــه در دمایی بیــن 600 تا ºC 800 تکلیس شــود 
]55[. امکان افزودن دوگانه سنگ آهک و خاک رس 
تکلیسی با کلینکر)ترکیب سه گانه( خواص مکانیکی 

خوبی با 50% افزودنی به کلینکر ایجاد می کند ]67[.

4.�سیمان�های�جایگزین��
نوآوری در تولید سیمان های جایگزین با افزودن 
مــوادی به فرآیند کلینکر و ســیمان باهدف کاهش 
انتشار CO2 و مصرف انرژی کمتر تا آنجا موردتوجه 
اســت که راندمان و کیفیت ســیمان تولیدی کاهش 
نیابد. ازاین رو منابع جایگزین اعم از ســوخت های 
پسماند و مواد اولیه جایگزین موردمطالعه قرارگرفته 
است ]47[. خواص مهندسی این سیمان های جدید 
بایستی مشابه ســیمان های متداول باشد تا به عنوان 
جایگزین بالقوه قابل ارائه باشند. در ادامه مشروح این 

چسب های جایگزین با سمان پرتلند می آید.
��4.1سیمان�های�فعال�شده�قلیایی�

سیمان های فعال شــده قلیایی متعلق به خانواده 
ســیمان های هیدرولیک هســتند که با مقادیر باالی 
فاز اتصال آلومینا سیلیکات شناخته می شوند. آلومینا 
ســیلیکات ها با آب واکنــش نمی دهند و یا به کندی 
واکنــش می دهند. بااین حال، به خاطــر میزان باالی 
مــواد نامتبلــور، هنگامی که در محیــط قلیایی قرار 
می گیرند هیدرولیز و متراکم می شــوند و ســاختار 
ســه بعدی چندوجهی تشــکیل می دهند که قابلیت 
تحمل بــار را دارد ]45[. این خاصیت قلیائی طبیعی 
سیستم و هیدراته شدن ســیمان است که واکنش ها 
را کامل می کند، درحالی که در غیاب ســیمان پرتلند 
بســتری قوی الزم است تا آلومینوسیلیکات نامتبلور 
را فعــال کند ]45[. ســیمان های فعال شــده قلیایی 
 CO2 ازلحاظ قیمت، عملکرد و میزان کمتر انتشــار
باســیمان پرتلند قابل رقابت هســتند. به عالوه عمر 
بیشتر و قابلیت بازیافت میلیون ها تن از محصوالت 
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جانبی صنعتی و پسماندها را در بطن خوددارند. مواد 
اولیه مورداستفاده شامل ســرباره کوره بلند، سرباره 
فوالد، متاکائولن، خاکستر بادی، رس کائولنی و گل 
قرمز)پسماند فرآیند تصفیه آلومینا( است ]19[. انواع 
سیمان های فعال شده قلیایی در حال حاضر با اسامی 
مختلف در بازار هستند اما اصول پایه مشابهی دارند. 
بر اســاس ترکیب اجزائی که منجر به واکنش خود 
گیری می شوند، سیمان های فعال شــده قلیایی به 5 

دسته اساسی تقسیم می شوند.
1. سیمان فعال شده قلیایی با پایه سرباره

2. سیمان فعال شده قلیایی پوزوالنی
3. ســیمان فعال شــده قلیایی پوزوالن-آهکی /

سرباره
4. ســیمان فعال شــده قلیایی ترکیبی آلومینات 

کلسیم
5. سیمان فعال شده قلیایی ترکیبی پرتلند

خواص مکانیکی سیمان های با پایه سرباره نسبت 
به ماهیت ســرباره و نوع و میزان فعال کننده واکنش 

تعیین می شود.
سیمان سرباره ای با مخلوط دقیق و مشخص شده، 
استحکام بیشــتری نســبت به OPC دارد ]69[. در 
بین سیمان های فعال شــده قلیایی پوزوالنی، سیمان 
با خاکستر بادی و سیمان متاکائولن طرفداران زیادی 
دارند. به منظور ســنتز ژئوپلیمر، خاکســتر بادی یا 
متاکائولن و یک فعال کننده قلیایی مثل هیدروکســید 

سدیم، کلسیم یا پتاسیم استفاده می شود ]70[.
دمــای واکنش خودگیــری ژئوپلیمر ها معموال 
بین 40 تا ºC 95 اســت که باالتر از دمای خوگیری 
سیمان پرتلند می باشد که در دمای اتاق اتفاق می افتد 
]73–71[. دمای باالتر خوگیری، واکنش خاکســتر 
بــادی را بهبود می دهد و در پی آن اســتحکام اولیه 
باالتری به دســت می آید ]74[. دمای باالتر واکنش 
در ژئوپلیمرهای بر پایه متاکائولن برای دســتیابی به 

اســتحکام بسیار حیاتی اســت. دمای باالی واکنش 
سبب دستیابی به مقاومت اولیه فشاری21  و خمشی22  
می شــود ]75[. ژئوپلیمرها دارای مقاومت باالئی در 
برابر واکنش های اســیدی و سیلیکا-قلیایی هستند و 
هنگامی که خوگیری در دمــای باالتری اتفاق بیفتد، 
استحکام باالتری از خود نشان می دهند ]77.76.70[.

در شــرکت Zeobond اســترالیا به کمک مواد 
اولیه قابل دســترس حاوی آلومینیات و سیلیکات - 
شامل ســرباره کوره بلند و خاکســتر بادی به عنوان 
محصول جانبی کارخانجات- توانسته اند چسب های 
ژئوپلیمری تولید کنند که انتشار گاز کمتری داشته و 
جایگزین پایداری در تولید ســیمان باشند. گاهی به 
ژئوپلیمرها بســیار ساده انگارانه نگاه می شود و فقط 
به عنوان سیمان پوزوالنی به حساب می آیند. بااین حال 
بهبود استحکام در آلومینوســیلیکات ها به عنوان فاز 
غالــب و با میزان تخلخل23  کمتر می تواند خصیصه 
متمایزکننده آن از ســایر مواد پوزوالنی باشد ]40[. 
سیمان های فعال شده قلیایی، پتانسیل بسیار عظیمی 
در فراهم آوردن منافع زیســت محیطی دارند چراکه 
پســماندهایی همچون سرباره، خاکستر بادی و تفاله 
قلیائی)ِگ ل قرمز)و سایر مواد غیرپوزوالنی می توانند 

به عنوان ماده متشکله جدید استفاده شوند ]71[.
مطالعات بسیاری حاکی از آن است که در مقایسه 
باســیمان OPC بر پایه آلومینوسیلیکات، ژئوپلیمرها 
تاثیرات زیســت محیطی منفی چشــمگیری ندارند 
]79.78[. سیلیکات های قلیایی، چسبی را می سازند 
که ذرات را به هم می چســباند و درنتیجه محصولی 
سخت شده و همبسته ازنظرشیمایی حاصل می شود. 
زمان گیرش بســیار سریع تر از سیمان پرتلند است و 
 OPC مکانیســم افزایش اســتحکام آن مانند سیمان
نیســت. بااین حال، به کارگیری پســماندها در تولید 

21 Compressive
22 Flexural
23 Porosity
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سیمان و حفظ تعادل فیزیکی و شیمیایی در خواص 
مواد چالش بزرگی اســت که این امر حتی در مورد 
سیمان های فعال شــده قلیایی سخت تر هم می شود 
چراکه معلوم نیست پسماندها در حضور قلیا چگونه 
واکنش نشــان می دهند. حتی اظهارشــده است که 
حضور قلیای اضافی در سیمان های فعال شده قلیایی 
منجر به واکنش قلیا-سیلیکاASR(  24( می شود ]2[. 
باوجوداین مطالعات حاکی از آن است که وجود قلیا 
تاثیر زیادی بر وقوع واکنش )ASR( ندارد، حتی این 
پدیده را کاهش می دهــد ]83.82[. زمانی که مقدار 
اندکی +Ca2 در محلول متخلخل موجود است واکنش 
قلیاها به نســبت سرباره و سنگ دانه بستگی دارد. در 
این مورد، آلومینو ســیلیکات کلسیم محصول اصلی 
سرباره فعال شده قلیایی با مقادیر Na و Al است. بعدا 
در مقادیر باالتر قلیایی، انبســاط و تشکیل محصول 
واکنش ثانویه )ســدیم و ژل سیلیکات کلسیم( اتفاق 

می افتد.
�4.2.�سیمان�پرتلند�غنی�از�بلیت��25

کانی شناســی کلینکر برای ســیمان پرتلند غنی 
از بلیت همانند ســیمان پرتلند معمولی اســت. این 
ســیمان ها همچنین به ســیمان های با بلیت باال نیز 
شــناخته می شــوند ]84[. تفاوت اصلی در سیمان 
پرتلند امروزی و نوع سیمانی که یک قرن یا قبل تر از 
آن تولید می شد در نسبت بین الیت/بلیت در ترکیب 
کلینکر بوده است. در سیمان غنی از بلیت مقدار بلیت 
بیش از 50% اســت درحالی که که الیت تنها 35% کل 
را تشکیل می دهد که درنتیجه بلیت فاز غالب است 
درحالی که فاز غالب سیمان پرتلند معمولی متشکل از 
50 تا 65% الیت اســت و تنها 15 تا 30% آن را بلیت 
تشــکیل می دهد ]85[. این سیمان های غنی از بلیت 
تحت استاندارد چینی GB200-300 قرار دارند و با 
سیمان های با حرارت پایین 4 وType وASTM C150 از 
24 alkali–silica reaction
25 Belite-rich

جنبه استحکام فشاری متفاوت هستند، چراکه سیمان 
غنــی از بلیت بعد از 28 روز خوگیری 20% بیشــتر 
از سیمان های بلیت- دارمتداول، استحکام فشاری از 
خود نشان می دهد ]84[. به عالوه، نتایج گزارش شده 
حاکی از آن است که سیمان با بلیت باال نه تنها حرارت 
کمتری تولید می کنند بلکه قابلیت روان سازی26  بهتر، 
خواص مکانیکی باالتر و طول عمر بیشــتر از خود 
نشــان می دهند. به عالوه، در مقایسه باسیمان پرتلند، 
مقاومت باالتری در برابر ســولفات و کلرید دارد و 
انقباض کمتری در زمان خشک شدن نشان می دهد و 
هرچند دیرتر به استحکام نهائی می رسد اما استحکام 

نهایی به مرورزمان باالتر است ]88–86[.
 OPC ســیمان غنی از بلیت با فرآیند مشابهی با
متداول اما با میزان کمتری از سنگ آهک در مخلوط 
خام کلینکر، تولیدمی شود. شکل گیری آلیت نیازمند 
انرژی باالســت درنتیجه )RM-CO2( بیشــتری در 
مقایسه با بلیت منتشر می کند. درنتیجه تولید کلینکر 
 CO2 غنــی از بلیت انرژی کمتری مصرف می کند و
کمتری انتشــار می دهد؛ اما میزان کاهش انتشار گاز 
10% اســت که آن چنان در مقایسه با انتشار CO2 در 
OPC متداول چشــمگیر نیست ]61[. تولید صنعتی 

ســیمان پرتلند غنی از بلیت در کوره های خشــک 
مــدرن همراه با پیش گرم کن انجام می گیرد. این نوع 
از ســیمان از مواد اولیه مشــابهی استفاده می کند اما 
نسبت ترکیبات متفاوت اســت. دمای تولید کلینکر 
در داخل کوره حدودºC 1350 اســت که 100 درجه 
کمتر از دمای موردنیاز برای OPC سنتی است ]84[. 
در برخــی موارد، برای واکنش پذیر کردن بلیت، یک 
فعال کننده فیزیکی )ســرد کردن سریع کلینکر( و یا 
شیمیایی )افزودنی محرک( الزم است. به عنوان مثال، 
افزودن SO3 %1-0.5 بــه مخلوط مواد خام بعالوه 
ســرمایش کلینکرمنجر به فعال شدن واکنش بلیت 

26 Workability
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می شــود. به علت دمای احتراق پایین، انتشار اندکی 
از NOx و SOx قابل مشــاهده اســت. ازآنجایی که 
سختی بلیت به نسبت باالتر از آلیت است، حدودا %5 
انرژی الکتریکی بیشــتری برای آسیاب کردن سیمان 
 OPC غنی از بلیت برای دســتیابی به نرمی مشــابه
نیاز است ]84[. ازآنجاکه تولید گرما در طی هیدراته 
شدن سیمان تاثیر به ســزایی در استحکام اولیه بتن 
دارد، دلیل اصلی استفاده از سیمان غنی از بلیت این 
است که هیدراته شــدن آن نصف آلیت است ]89[. 
این ویژگی به این معناســت که برای مقدار مشابهی 
از مخلوط بتن، دمای حداکثری برای سیمان غنی از 
بلیت کمتر از دمای OPC است. دمای پایین تر در کار 
باســیمان حجیم مطلوب است تا از ترک برداشتن به 

علت حرارت پیشگیری شود.
��27)CSA(4.3.�سیمان�سولفوآلومینات�کلسیم��

سیمان های سولفوآلومینات کلسیم )CSA( نوعی 
از ســیمان با مقدار باالی آلومینا اســت. برای تولید 
کلینکر )CSA(، بوکســیت و ســنگ آهک و سنگ 
گچ در کوره دوار ترکیب می شــوند ]2[. سیمان های 
)CSA( برای اولین بار در چین به کار گرفته شد و در 
اواخر دهه 70 میالدی بسیار باب شد. این سیمان ها 

به منظور کاهش بادکردگــی28  لوله های بتنی خود-
تنیده29  تولید شدند ]45[. عنصر اصلی پودر سیمان 

27 Calcium Sulfoaluminate Cement

28 Swelling properties

29 Self-stressing

 )C4A3Š(  30ِی الیمیــت ،)C2S( دارای فــاز بلیت
و گچ)CŠH2( اســت. در طی فرآیند هیدراته شدن 
ســیمان های CSA، بر اساس فرمول زیر اِترینگیت31  

شکل می گیرد ]93[.

ریزســاختار اِترینگیت بستگی به حضور آهک 
دارد ]94[. اِترینگیتــی کــه در معادله شــماره )2( 
شــکل گرفته ماهیتی گران دارد که در سیمان خود-
تنیده به کار گرفته می شود ]95[، درحالی که اِترینگیتی 
که در معادله )3( شــکل گرفته است گران نیست و 
عامل استحکام اولیه در کامپوزیت های سیمانی است 
]96[. کلینکرهای کالســیک سولفوآلومینات کلسیم 
 ،C4A3Š بیش از همه بــر پایه 35 تا 70% ِی الیمیت
30% بلیت )β−C2S( با درصد کمتری )10 تا %30( 
فازهایی همچون C4AF .C12A7 و CaO هستند، اما 
C2AŠ و CŠ به علت ماهیت زیان آورشــان مطلوب 

نیســتند ]97[. با به کارگیری ترکیبــات CSA مقدار 
ســنگ آهک در کوره کاهش می یابد که در مقایســه 
باســیمان پرتلند نه تنها تا 25% کاهش انرژی حرارتی 
30 ye’elimite

31 Ettringite

Tدر�مقایسه�با�سیمان�های�دیگر��)OPC(جدول�4:�میزان�انتشار�کربن�ناشی�از�تبدیل�مواد�خام�در�سیمان�پرتلند�معمولی�
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بلکه تا 20% کاهش انتشــار CO2 منافع ارزشمندی 
دارد. پسماندهای صنعتی را می توان به عنوان مواد خام 
برای تولید ســیمان های CSA استفاده کرد ]99.98[ 
و درنتیجه ســیمان های سولفوآلومینات کلسیم برای 
 CO2 محیط زیست ارزشمند هستند. جدول 4 میزان
ناشــی از تبدیل مواد اولیه خام به ســیمان پرتلند را 
در مقایسه با اجزای مختلف سیمان را نشان می دهد. 
آلیت که از سنگ آهک و سیلیکا تولید می شود 0.578 
گرم CO2 را به ازای هر گرم ماده خام تولید می کند 
 CO2 درحالی که سولفوآلومینات کلسیم 0.216 گرم
به ازای هر گرم ماده خام که از سنگ آهک، آلومینا و 

انهیدریت32  منتشر می کند.
ایــن ویژگی کلینکــر CSA را بســیار مطلوب 
می نماید. بااین حال، از سال 2004 تولید سیمان های 
CSA به مقدار 1.2 تا 1.3 میلیون تن در ســال ثابت 

مانده اســت ]100[. دلیل اصلی این ثبات نیاز بسیار 
 CSA زیاد آلومینیوم در مواد خام برای تولید کلینکر
 OPC اســت که موجب باالتر بودن هزینه های تولید
می شود، بنابراین اســتفاده از آن محدود به مصارفی 
اســت که خواص ویژه)سخت شدن سریع و خود- 

تنیدگی)موردنظر باشد.
�4.4.�سیمان�سولفوآلومینات�فریت�بلیت�کلسیم��

34)BYF(��33یا�بلیت-�ِی�الیمیت-فریت��)BCSAF(
 BYF یا BCSAF ســه فاز اصلی در تکنولوژی
شامل: بلیت )سیلیکات کلسیم دو C2S( ِی الیمیت 
)سولفوآلومینات کلسیم C4A3Š( و فریت )آلومینو 
فریت کلسیم C4AF( هستند. در این مدل از سیمان، 
بلیت و ِی الیمیت فازهای اصلی هستند که غالب آن 
را بلیت تشکیل داده که فاز بعدی با مقدار قابل مالحظه 
ای الیمیت است. ترتیب فراوانی این فازها در کلینکر 
بدین ترتیب اســت: بلیت< ِی الیمیت < فریت. فاز 

هیدراته سیمان BYF از قرار زیر است ]101[.
32 Anhydrite
33 Belite–Calcium Sulfoaluminate Ferrite
34 Belite–Ye’elimite–Ferrite

واکنش هیدراته شدن زمانی که هنوز 3AH هنوز 
موجود است:

در مراحل اولیه گیرش، اســتحکام از اِترینگیت 
از   AH3 آلومینیــوم  هیدروکســید  و   C6AŠ3H32
 CŠ و آنهیدریت C4A3Š واکنش شیمیایی ِی الیمیت
ناشــی می شود. بعد از تخلیه آنهیدریت، واکنش های 
شیمیایی بیشــتر منجر به تولید مونوسولفو آلومینات 
C4AŠH12 و هیدروکسید آلومینیوم می شود. بلیت با 
آلومینیوم هیدروکسید واکنش می دهد و استراتلینگیت 
35C2ASH8  تولید می کند ]101[. در این مرحله هیچ 
C-S-H تشکیل نمی شود و این موضوع نشانگر این 

است که هیدرات های شکل گرفته متفاوت از سیستم 
OPC متداول هستند، واکنش های بعدی بلیت موجب 

تولیدکاتویــت SH 4 و)A.F( وC3 36 به عنوان محصول 
C-S-H می شــود. روش کلینکــر BYF فنــاوری 

سیمان CSA که پیش تر پایه گذاری شده است دنبال 
 CSA می کند و روشی بین ســیمان پرتلند و سیمان
به حســاب می آید ]84[. این کلینکرها رامی توان در 
کارخانجات سیمان پرتلند متداول تنها با تغییر اندکی 
در نسبت ترکیبات تولید کرد که به خاطر عدم نیاز به 
سرمایه گذاری جدید مزیت مهمی محسوب می شود. 
سیمان های CSA کنونی موجود در بازار دارای مقدار 
زیادی یِالیمیت هســتند که از مواد خام گران قیمت 
غنی از آلومینیوم به دست آمده اند، بنابراین کاربرد این 
سیمان به خواص ویژه ای همچون جبران انقباض37 و 

35 strätlingite
36 katoite
37  Shrinkage compensation
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استحکام سریع ناشی از فازی الیمیت محدود می شود 
]84[. هدف از توســعه فناوری BYF کاهش هزینه 
تولید کلینکر CSA اســت. این هدف با کاهش مواد 
غنی از آلومینیوم به دست می آید که درعین حال تولید 
بتن مستحکم تر و انتشــار گاز کربن کمتر نسبت به 
ســیمان هایی با خصوصیات مشابه ســیمان پرتلند 

متداول را سبب شود ]102[.
تفاوت اصلی در تولید سیمان BYF و OPC در 
نســبت بین مواد خام ورودی کوره اســت. هردو از 
سنگ آهک به عنوان ماده خام اولیه استفاده می کنند که 
کلسیم موردنیاز را فراهم می کند. بااین حال،BYF نیاز 
به 20 تا 30% ســنگ آهک کمتر در مقایسه باسیمان 
پرتلند دارد، درنتیجه انتشــار کمتر CO2 را موجب 
می شــود ]84[. بیش از نیمی از انتشار CO2 از کوره 
دوار در طی تکلیس ســنگ آهک ایجاد می شود که 
مســتقیما با کاهش مصرف سنگ آهک در مقایسه با 
OPC کاهش می یابد. از طرفی، کلینکر BYF نیازمند 

مقدار بیشــتری محتویات آلومینیومی در مقایســه با 
OPC اســت بنابرایــن مواد غنــی از آلومینیوم مثل 

بوکسیت، زغال سنگ، خاک رس و مواد پسماند برای 
 BYF موردنیاز است ]61[. تولید کلینکر BYF کلینکر
نیازمند حمل مواد غنی از آلومینیوم به کارخانه است 
 OPC که خود دلیلی برای افزایش قیمت نســبت به
می باشــد، چراکه کارخانجات کنونی سیمان همگی 
نزدیک معادن مواد خام اولیه برای تولید سیمان پرتلند 
 Aerther” کلینکری را با عنوان Lafarg هستند. شرکت
“ به نام خود ثبت کرده است که دارای مقدار بیشتری 
بلیت نســبت به کلینکر CSA است و امکان استفاده 
از مــواد خام کمتر گران تغذیه کوره را فراهم می کند 
 OPC 45[. این کلینکرها قابلیت جایگزینی کلینکر[
را برای همه کاربردها دارند به عالوه اینکه با استفاده از 
سنگ آهک کمتر در تولید کلینکر انتشار گاز CO2 را 
تا 20% کاهش می دهند ]61[. بعالوه کلینکر BYF این 

قابلیت را دارد تا در مقایســه باسیمان حاوی سرباره 
مقادیر باالتری تولید شود چراکه نیاز به تأمین سرباره 
 OPC ندارد درحالی که هنوز میزان سرباره آن مشابه
می باشــد. همچنین می تواند جایگزین سیمان پرتلند 
ترکیبی با سرباره آسیاب شده 38 در کاربردهای ویژه 
شود، چراکه فاز CSA در ســیمان های BYF بسیار 
واکنش پذیر است و می تواند استحکام اولیه باالتری 
نسبت به سیمان پرتلند حاوی سرباره ایجاد کند ]84[.
بدیهی اســت که بر اساس این نتایج سیمان های 

BYF جایگزین مناسبی برای OPC قدیمی هستند.

ســیمان های BYF بــرای کاربردهــای ویــژه 
مطلوب ترند، چراکه سیمان هایی با میزان باالتر بلیت 
و آلیت به مراتب دارای نفوذپذیری39 )تراوایی( کمتر 
و مقاومت باالتر در محیط های شــیمیایی40  هستند 
]2[. اگرچه مقدار زیاد بلیت، مدت زمان گیرش و نرخ 
افزایش استحکام را باال می برد، اما حضور آلومینات 
کلسیم و سولفات کلسیم جبران این نقص را می کند.

جنبه مهم زیســت محیطی مرتبط با سیمان های 
BYF این است که از محصوالت جانبی صنعتی)مثل 

خاکســتر بادی بسترســیال ]103[ گازهای حاصل 
از گوگردزدایی لجن، ســرباره کوره بلند و غیره( و 
مقداری ســولفات برای تولید کلینکر استفاده می کند 
که در تولیــد کلینکر OPC امکان پذیر نیســت. در 
سیمان های BYF همچنین می توان از گچ برای افزودن 
محصوالت قابل هیدراته که در کوره فرآوری نشده اند 
سود جست که موجب ذخیره مقدار قابل مالحظه ای 
انرژی می- شــود. سیمان های BYF هنوز در مرحله 
تحقیق و توسعه هستند و شرکت های اروپایی سیمان 
 Vicat و   LafargeHolcim،Heidelberg ازجملــه 
به طور فعال پیشرو هستند ]101[، اما در رقابت کارایی 
کلینکر BYF در مقایسه با OPC هنوز محدودیت های 

38 Slag-blended
39 permeablity
40 Chemical attack
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فنی بی شــماری وجود دارنــد. دو چالش فنی مهم 
مربوط به کنترل واکنش پذیری در مقیاس های زمانی 
متفاوت است؛ نخست رسیدن به استحکام سریع از 
طریق هیدراته شــدن الیمیت اســت و دوم، حصول 
استحکام تدریجی درطی زمان از طریق واکنش کافی 

بلیت می باشد ]101[.
�4.5.�سیمان�های�با�پایه�منیزیم�

 )MgO( سیمان های منیزیتی بر پایه اکسید منیزیم
به عنوان ماده اولیه واکنش دهنده اصلی هستند. برای 
اولین بار این ســیمان توســط Sorel در سال 1867 
معرفی شد و تحت عنوان سیمان منیزیتی41  یا سیمان 
منیزیم اکســی کلراید شناخته شد. در مراحل ابتدایی 
این نوع از سیمان با استفاده از اکسید منیزیم و کلرید 
منیزیم آبدار تولید می شــد. محصول نهایی سخت- 

شده شامل چهار فاز پیوندی زیر است ]106[.

بااین حال به زودی معلوم شد که فاز اکسی کلراید 
منیزیم پایدار نیســت پس از قرار گرفتن در معرض 
آب به مدت طوالنی موجب آب شــویی42  شــده و 
کلرید منیزیم و اکســید منیزیم شــکل می گیرد. این 
موضوع سبب محدودیت کاربری این سیمان به موارد 
مشخصی در ساخت وساز شده است، اگرچه خواص 
اســتحکامی و مقاومت به آتش و مقاومت سایشی 
باالیی دارد و در مقایسه با OPC نیازی به خوگیری 
مرطــوب43  ندارد ]106[. در دهــه اخیر پس ازآنکه 
هریسون44  ســیمان واکنشی MgO را به ثبت رساند 
]107[ تولید این محصول به صورت چشمگیری تا 14 
میلیون تن در سال افزایش یافته است ]108[. سیمان 
اکسی سولفات منیزیتی بر پایه محلول سولفات منیزیم 
41 Magnesite
42 Leaching
43 Wet curing
44 Harrison

و اکسید منیزیم خواص مشابهی باسیمان Sorel دارد 
]109[، اما مقاومت هوازدگی45  ضعیفش، استفاده آن 

را در مقیاس های انبوه محدود کرده است.
در میان سیمان های منیزیتی، سیمان های کربنات 
منیزیــم در صنعــت موردتوجــه قرارگرفته اند. این 
سیمان ها با حضور پسماندها )مثل سرباره، خاکستر 
بادی، بخارات سیلیکا، خاکستر فاضالب و پسماندهای 
معدنی( به همراه بروســیت 46 و تســریع کننده های 
واکنش تشکیل می شــوند ]107[. دلیل اصلی اینکه 
فناوری چســب های فوق الذکر بر پایه منیزیم چندان 
موردتوجه نیســتند نه تنها کمیابی مواد اولیه که منبع 
اصلی MgO از تکلیــس منیزیت)MgCO3، عناصر 
نادر خاکی به جای CaCO3( است بلکه میزان باالیی 
از انتشار CO2 در طی تکلیس کربنات منیزیم حاصل 

می شود.)جدول 4(
بااین حال، واکنــش خودگیری منیزیت می تواند 
CO2 مصــرف کند که به معنای این اســت که این 

 CO2 نوع از ســیمان می تواند به عنــوان یک جاذب
عمل کند. در ســال 2008 یک شــرکت انگلیسی به 
نام Novacem با همــکاری Lafrage یک نوآوری 
معرفی کرد که این چنین سیمانی را از سنگ سیلیکات 
منیزیم)الیوین و ســرپنتین( تولید می کرد. ذخایر این 
ماده بسیار عظیم است و بر اساس تخمین ها بیش از 
10000 گیگا تن اســت ]110[. فرآیند شامل کربناته 
کردن ســیلیکات منیزیم با CO2 در دمای ºC 200 و 
فشار Bar 180 می باشد. اکسید منیزیم پس از تجزیه 
کربنات در دمای ºC 700 به دســت می آید.CO2 که 
در این مرحله آزاد می شــود، CO2 فسیلی نیست که 
نشان می دهد در این فرآیند تولید CO2 خنثی است. 
فرمول نهایی ســیمان Novacem ترکیبی از اکسید 
منیزیــم، کربنات منیزیم هیدراته و پوزوالن اســت. 

45 Weathering resistance
46 Brucite
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سایر کربنات های بالقوه که می تواند شامل آرتینیت47 
، هیدرومنیزیت48 ، بارینگتونیت49 ، نسکیوهونیت50 
، دایپینگیــت51 ، والنســفورگیت52  هســتند که در 

راکتورهای خاص تولید می شوند.
این ســیمان تحت عنوان "سیمان کربن منفی53 " 
خوانده می شود، چراکه CO2 تولیدشده بازیافتی بوده 
است. در ســال 2011 تست های مقاومت بتن روی 
 40-60 Mpa این نوع سیمان انجام گرفت و مقاومت

مشابه سیمان پرتلند به دست آمد ]45[.
 بدون توجه به امکان ســنجی فنِی سیمان کربن 
منفی Novacem، می دانیم اکســید منیزیم می تواند 
مســتقیم ا تحت فشار متوسط CO2 کربناته و سخت 
شــود ]111[. یک شرکت اســترالیایی سیمان های 
TecEco را با استفاده از اکسید منیزیم فعال- منیزیت 

ســوزآور- تولید می کند که جایگزین OPC اســت 
)MgOH2 112[. اکســید منیزیم هیدراته )بروسیت[
در مواجهه با اتمسفر کربناته شده و به کربنات منیزیم 
یا منیزیت تبدیل می شــود. ولی هنوز مساله الینحل 
در تولید اکسید منیزیم از سنگ های سیلیکات منیزیم 
طبیعی، یافتن راهی مقرون به صرفه ازنظر انرژی برای 

تولید درمقیاسهای صنعتی است ]113[.
�4.6.�سیمان�های�بر�پایه�هیدروسیلیکات�کلسیم��

)Celitement(
خانــواده  از  جدیــد  عضــوی   Celitement  
چسب های سیمانی هیدرولیک است. مواد و فرآیند 
 )KIT( تولید آن توســط مؤسسه فناوری کارلسروهه
توسعه یافته است. مواد خام و ترکیبات و سخت شدن 
این چسب مشابه با چسب های سیمانی متداول است 
]45[. این نوع چسب بر اساس هیدروسیلیکات های 

47 artinite
48 hydro magnesite
49 barringtonite
50 nesquehonite
51 dypingite
52 lansfordite
53 Carbon negative cement

کلســیم هیدرولیکی غیرمتبلور می باشــد. مواد اولیه 
مناســب برای تولیــد Celitement کربنات ها )مثل 
ســنگ آهک( و سیلیکات ها )مثل ســرباره و شن و 
خاکستر بادی( هستند. تکلیس پیش از فرآیند انجام 
می گیرد. مقدار مواد خام کربنات دار حدود 40 تا %50 

در مقایسه با OPC که حدود 70% است.
نسبت CaO/SiO2 بین 1 تا 2 است. نسبت های 
اندازه گیری شــده در بتن به میزانCa)OH( 2 مندرج 
در ســیلیکات کلسیم هیدراته ارجاع می شود ]114[. 
در فرآیند تبدیل مواد خام دو مرحله وجود دارد. در 
مرحله اول مواد خام به صورت هیدروترمال با فشار 
 º C200 بخار اشباع دراتوکالو در دمای حدود 150 تا
فرآوری می شوند. این فرآیند ترکیب سیلیکات کلسیم 
هیدراتــه )α−C2SH( را تولید می کنــد. در مرحله 
دوم ســیلیکات کلســیم هیدراته، تجزیه شده سپس 
با اجزای ســیلیکات مخلوط و آســیاب می شود که 
هیدروسیلیکات کلسیم نامتبلور را تولید می کند ]46[. 
ایــن عملیات گرمائی در)150 تــا 200º C(صورت 
می گیرد که در مقایسه با OPC )دمای 1450ºC( دمای 
بســیار کمتری نیاز دارد. نیاز به انرژی کمتر به علت 
کاهش مقدار مصرفی کربنات در مخلوط اســت که 
همچنین موجب کاهش تا 50% انتشار CO2 می شود. 
همچنین استحکام فشــاری تا میزان MPa 80 برای 
نمونه مالت پس از 28 روزبه دست می آید ]115[. در 
 Schwenk سال 2011 یک کارگاه اولیه توسط گروه
راه اندازی شد که ظرفیت تولید روزانه 100 کیلوگرم 
را داشــت. بااین حال فرآیند تولید Celitement در 
مقایســه با OPC به علت تعدد مراحل تولید بسیار 
پیچیده است. هنوز از میزان صرفه اقتصادی راندمان 
انرژی و میزان انتشار CO2 در شرایط واقعی صنعتی 
نمی توان تخمین قابل اعتمادی ارائه کرد زیرا این شیوه 
هنوز در مراحل توسعه آزمایشگاهی قرار دارد. جدول 
5 جایگزین های بالقوه مختلف سیمان را که می تواند 
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میزان انتشار CO2 را کاهش دهد نشان می دهد.
�4.7.�سیمان�سیلیکات�کلسیم�قابل�کربناته��54

ســیلیکات کلســیم چه با کربناســیون و چه با 
هیدراته شدن می تواند سخت شود. در دوران باستان، 
چسب های بر پایه آهک توســط کربناسیون در هوا 
سخت می شد، اما فرآیند بسیار کند بود زیرا اتمسفر 
حدود ppm 440 CO2 دارد – حتی با افزایش حدود 
CO2 %50 همچنان در مقایســه با بخارآب، فرآیند 
سرعت کمتری دارد ]84[. به عالوه، نفوذ کربناسیون 
از سطح به سمت مغز باعث توزیع ناهمگون سختی 
می گــردد کــه در بتن ریزی های حجیــم می تواند 
مشکل ساز شود. ســفت شدن توســط کربناسیون 
جزیی االن هم در کارخانجات بتن پیش ســاخته در 
حال اجراســت. هرچند فرآیند بخار سبب افزایش 
استحکام می شود بااین حال، این شیوه CO2 کمتری 
مصرف می کند. توسعه فناوری کلینکرهای سیلیکات 
کلســیم قابل کربناته ویژه)CCSC(55  توسط فرآیند 
کربناســیون بدون اســتفاده از انرژی مازاد پیشرفت 
خوبی کرده است( Solidia.USA)]116[. کلینکرهای 
CCSC را می توان در کوره های های سیمان متداول 

با اســتفاده از ماده معدنی سیلیکات کلسیم با آهک 
تولید کرد.   )CS.CaSiO3(مانند ووالستونیت پایین 
تولیــد این کلینکرها نیازمند CaO %45 هســتند که 
 CO2 سی درصد ،CaO %70 با OPC در مقایســه با
کمتری از تکلیس مواد اولیه انتشار می دهند. به عالوه، 
 ºC دمــای موردنیاز برای تجزیه این کلینکرها حدود
54 Carbonatable Calcium Silicate Cement
55 Carbonatable calcium silicate clinkers

1200 است درحالی که در زینتر سازی OPC متداول 
º C1450 می باشــد. کاهش دمــای کوره نیز کاهش 
ســی درصدی CO2 را به دنبال دارد ]116[. کلینکر 
تولیدشده در قبال ســخت شدن توسط هیدراسیون 
غیرفعال اســت و تنها می توان با گاز CO2 نســبتا 
خالص تحت دما و رطوبت نسبی کنترل شده فرآوری 
شود. این شــیوه نیازمند بهینه سازی محفظه فرآوری 
اســت که هزینه های اولیه را قدری افزایش می دهد.
CCSC طی 24 ســاعت به استحکام نهائی می رسد 

درحالی که همین پروسه برای OPC متداول با ترکیبی 
مشابه با CCSC، 28 روز طول می کشد.

آب تبخیر شده از بتن تازه در حین فرآیند سفت 
شدن بازیابی می گردد درنتیجه در CCSC آب بسیار 
کمتری نیز استفاده می شود ]84[. بااین حال، به خاطر 
نیاز به روند فرآوری ویژه ای بتن، استفاده از این نوع 
 PH سیمان باعث خوردگی فوالد می گردد )به علت
پایین≈9( و کاربرد آن را صرفا به محصوالت بتن های 

غیرمسلح محدود می کند ]84.61[.
�4.8.�ارزیابی�چرخه�زیستی��56

ارزیابی چرخه زیســتی )LCA( روشــی برای 
ارزیابــی جنبه های زیســت محیطی و تأثیرات مواد 
در  فناوری هــای مورداســتفاده  و  و محصــوالت 
چرخه زیســتی می باشــد. ارزیابی چرخه زیســتی 
اســت  تعریف شــده   ISO  14.040-14.044 در 
]120.119[. بر طبق این اســتانداردها چهار مرحله 
اصلی بررســی LCA شامل موارد ذیل است: تعریف 
56 Life Cycle Assessment

T�]21[�CO2جدول�5-�جایگزین�های�بالقوه�سیمان�های�مختلف�بر�اساس�میزان�انتشار�
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هدف و حوزه، تحلیل فهرســت موجودی، ارزیابی 
تاثیرات و تفسیر. ارزیابی چرخه عمر صنعت سیمان 
شامل موارد زیر است اگرچه تنها به این موارد محدود 
نمی شود: اســتخراج مواد اولیه، تولید، زیرساخت و 
مواد پســماند ]121[. همچنین این ارزیابی می تواند 
از تأثیرات نسبی بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای، 
تخریب الیه اوزون، تشکیل فتواکسیدانت و باران های 
اسیدی برآوردی به دست دهد. هرچند مطالعاتی در 
زمینه ارزیابی چرخه زیستی تولید کلینکر انجام گرفته 
اســت، بااین حــال پیرامون ســیمان های جایگزین 
تحقیقات اندکی صورت گرفته اســت. اولین مطالعه 
ارزیابی چرخه زیســتی ژئوپلیمرها در ســال 2009 
منتشــر شــد ]78[. در این مطالعه یک مترمکعب از 
ژئوپلیمرها)محصول سرباره/خاکســتر بادی)با یک 
مترمکعب بتن مقایســه شد. سه دســته بندی اصلی 

تاثیرات موردمطالعه به شرح زیر است:
ADP57  1. پتانسیل استخراج منابع غیر آلی

GWP58  2. گرمایش بالقوه جهانی
.]78[ 59CED 60 3. تقاضای تجمیعی انرژی

از جنبه GWP، ژئوپلیمرها نســبت به بتن ســه 
برابر عملکرد بهتری دارند درحالی که تاثیرات آن بر 
اســتخراج منابع و مصرف انرژی به یک اندازه بوده 
اســت. در زمینه کلینکر سولفوآلومینات کلسیم تنها 
اطالعات موجود در رابطه ارزیابی چرخه زیســت، 
ســندی تبلیغاتی توســط گروه Italcementi است 
 CSA 126[. پتانســیل گرمایــش جهانــی کلینکر[
با 18% گچ معــادل eq/ton Kg CO2 721 اســت 
درحالی که در ترکیب با 30% گچ این مقدار معادل و 
721Kg CO2 eq/ton و 599Kg CO2 eq/ton و در 

سیمان پرتلند 844Kg CO2 eq/ton  می باشد.

5.�نتیجه�گیری��
مطالعه حاضر به بررسی و بحث پیرامون گستره 

57 Abiotic depletion potential
58 Global warming potential
59 Cumulative energy demand

 CO2 ســیمان های جایگزین برای کاهش انتشــار
مرتبط با تولید فاز چســب مزبور پرداخته اســت. 
این جایگزین ها گســتره ای بین تغییــر جزیی مواد 
خام متداول و ســوخت ها در تولید ســیمان متداول 
تا جایگزینی کامل کلینکر سیمان با کلینکرنوین مثل 
سیمان ســولفوآلومینات و ســیمان منیزیتی را دربر 
داشــت. به عالوه ترکیبات مقرون به صرفه چسب ها 
از جنبه تاثیرات زیســت محیطی نیز موردتوجه قرار 
گرفت. هفت جایگزین سیمان در این مطالعه بررسی 
شد و جایگاه نســبی هریک باسیمان پرتلند متداول 
بررسی گردید. در کوتاه مدت به فناوری های پیشرفته 
و تحقیقات بیشتری نیاز هســت تا این سیمان های 

جایگزین پاسخی اساسی به نیازهای واقعی باشند.
چسب های جایگزین قرار است که راه حل های 
ساده اما امیدوارکننده ای برای سیمان پرتلند از جهت 
هزینه های رقابتی در مقیاس صنعتی باشند. پتانسیل 
چســب های نوین تنها زمانی شــناخته می شود که 
بررســی های دقیق انجام گیــرد و ویژگی های آن ها 
با کمک فناوری های بســیار پیشــرفته تعیین گردد. 
پایه گذاری قوانین و اســتانداردها و تعیین خط مشی 
همراه با آموزش می تواند نقش کلیدی در جا افتادن 

مفهوم سیمان های جایگزین داشته باشد.
نهایتا، رویکرد بهبود توسعه پایدار تولید سیمان 
بســتگی به چشــم انداز برنامه ریزی های راهبردی و 
اقتصادی صاحبان صنایع و دولت ها دارد. توافق های 
جهانــی، فراهم آوردن مشــوق ها بــرای گزینه های 
مقرون به صرفه ممکن)کاهش انتشــار CO2 ( و گام 
زدن به سوی منافع بلندمدت می تواند منجر به توسعه 

و شناخته شدن با چسب های جایگزین شود.
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