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زمین�ه و هدف :امروزه آالیندههای مرتبط با پاالیش��گاهها و محصوالت وابس��ته به نفت نگرانیهای
زیادی را در رابطه با محیط زیس��ت بهوجود آورده اند .در این بین س��هم روانکارهای خودرو بهعنوان
یکی از محصوالت وابس��ته به نفت در رابطه با مس��ائلزیستمحیطی ،آلودگیهای مضر بشر و تشدید
گرمایش جهانی غیرقابل اغماض است .اخیرا روش ارزیابی چرخه حیات بهعنوان ابزاری سودمند جهت
یافتن راهحلهایی برای مش��کالت زیس��ت محیطی ارائه شده اس��ت .هدف از این پژوهش ،بررسی و
مقایسه اثرات زیست محیطی روانکارهای خودرو و مواد تشکیلدهنده آن (روغن پایه و مواد افزودنی)
و در نهایت شناسایی مواد آالینده جهت جایگزینی آن با مواد دوستدار محیط زیست است.
روش بررسی :در این مطالعه ابتدا مرز سیستم مشخص گردید و سپس مراحل ارزیابی چرخه حیات
برای روانکارهای خودرو پیگیری شد .نهایتا نتایج در نرم افزار  SimaProبراساس شاخص های روش
 Eco Indicator 95ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج پژوهش نش��ان داد علیرغم اینکه مواد افزودنی تقریبا  20درصد روانکارها را تشکیل
دادهان��د ،اما بی��ش از  80درصد آالیندههای زیس��تمحیطی به آنها مربوط میش��ود .این مواد تاثیر
چش��مگیری در انتش��ار گازهای گلخانه ای و پتانس��یل گرمایش جهانی دارند بهطوریکه  91درصد
از انتش��ارات  )7/81kg( CO2مربوط به روانکارهای خودرو ناش��ی از مواد افزودنی اس��ت .همچنین
این مواد باعث انتش��ار  0/00913 kg C2H4و  0/0368 kg SPMش��ده و در نتیجه از عوامل مؤثر
در تش��کیل غلظتهای تابستانی و زمستانی هس��تند .همچنین ،روانکارهای خودرو باعث ورود فلزات
سنگین ( )3/95×10-5 kg Pbبه آب و انتشار مواد سرطانزا ( )4/22×10-6 kg B(a)Pمیشوند که
روغنهای پایه درصد بسیار کمی از ورود این مواد را به خود اختصاص داده است.
نتیجهگیری :مهمترین عامل آالیندگی زیست محیطی روغنهای روانکار خودرو ،مواد افزودنی به آن
تعیین گردید .با توجه به اینکه درصد آالیندگی هر یک از مواد افزودنی به روانکارها به ترتیب ش��امل
مواد ضد زنگ ( 40درصد) ،مواد ضد سایش ( 23درصد) ،پاککنندهها ( 20درصد) و اصالحکنندههای
چس��بندگی ( 17درصد) اس��ت ،ش��رکت می بایس��ت به دنبال تغییر مواد ضدزنگ و جایگزینی آن با
آنتیاکسیدانهایی با آالیندگی زیستمحیطی پایینتر در چرخه تولید محصوالت روانکار خود باشد.

Please cite this article as: Dorostkar Ahmadi N, Shafie-Nikabadi M, Babaie Kafaki S. Environmental assessment of vehicle lubricants by life cycle
assessment approach. Iranian Journal of Health and Environment. 2019;11(4):547-62.
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ارزيابي زیست محيطي روانكارهاي ...

مقدمه

دی��د گس��تردهای در مورد موضوع��ات محیط��ی ارائه میدهد
( )8 ،7و کمک ش��ایانی به صنایع و شرکتها در راستای تعیین

امروزه محدودیتهای منابع طبیعی از یک سو و جاهطلبیهای

جایگزینه��ای مختلف و گرفتن تصمیم درس��ت برای انتخاب

بش��ر از سوی دیگر ،اکوسیستم جهانی را با بحرانهای جدیدی

محصوالت دوستدار محیط زیس��ت مینماید ( .)9درعین حال

روبرو س��اخته اس��ت ( .)1بهطوریکه توس��عه جمعیت جهانی

یک��ی از مهمترین صنایع که نقش بس��زایی در ایجاد آالیندهها

و افزای��ش آلودگیه��ای مرتب��ط ب��ا آن و همچنین گس��ترش

از جمله دی اکس��ید کربن و منوکس��ید کرب��ن در محیط دارا

فعالیتهای اقتصادی و اس��تفاده بیشاز ح��د مجاز از ظرفیت

است ،صنعت پتروشیمی است ( .)10انتشارات ناشی از سوزاندن

اکوسیس��تم و قطع درختان جنگلی توس��ط بش��ر مشکالتی از

مس��تقیم سوختهای فس��یلی در فرایند تولید و مصرف بنزین

قبی��ل گرمایش جهانی ،بارانهای اس��یدی ،تغییرات آب و هوا،

و نف��ت ب��ه یکی از مهمترین مس��ائل در حوزه محیط زیس��ت

ذوب ش��دن یخچالهای طبیعی ،تقلیل الیه ازن ،کاهش منابع

تبدیل ش��ده اس��ت ( .)5از اینرو در یک دهه گذشته ،بررسی

غیرقابل تجدید و آلودگی آب را بههمراه داش��ته اس��ت (.)3 ،2

اثرات محیطی محصوالت پتروشیمی از جمله روانکارها بیش از

درعی��نحال ،مص��رف بیرویه س��وختهای فس��یلی و نفتی،

گذشته در کانون توجه س��ازمانهای حفاظت از محیط زیست

پیش��رفت تکنولوژی ،رها ک��ردن زبالههای صنعت��ی و خانگی

قرار گرفته و باعث شده است تا شرکتهای نفت سرمایهگذاری

و اس��تفاده از مصنوع��ات بش��ری از جمله وس��ایل نقلیه منجر

بیشتری را بر روی فناوریهای پاک و ارائه محصوالت دوستدار

به تخریب و نابودی روزافزون محیط زیس��ت ش��ده اس��ت (.)4

محیط زیست انجام دهند (.)6

بنابراین درک چرایی و چگونگ��ی بهوجود آمدن این آلودگیها

بهطور کلی روانکارها یکی از مهمترین محصوالت ارائهش��ده در

و اس��تفاده از نتای��ج آن ب��رای ایجاد سیس��تمهای اقتصادی و

صنایع پاالیش نفت هستند ( )6که نقش قابلتوجهی در کاهش

اجتماع��ی پاک ،به یک الزام برای تمامی س��ازمانها و افراد در

اصطکاک ،کاهش ساییدگی و جلوگیری از دمای بیشاز حد در

سالیان اخیر تبدیل شده است (.)5

قطعات محرکه موتور دارد ( .)12 ،11در فرموالسیون روانکارها

این در حالی است که در گذشته صنایع تنها ملزم به پاسخگویی

ع�لاوه بر روغن پایه ک��ه از تصفیه نفت خام حاصل میش��ود،

به مسائلی از جمله تقاضای مشتریان در حوزه کیفیت ،قیمت و

از تع��دادی م��واد افزودنی از جمله پاککنندهها (اس��ید آلکیل

تنوع محصوالت بودند ،اما امروزه توجه به اثرات زیست محیطی

بنزن س��ولفات) ،اصالحکننده چس��بندگی روغ��ن (اولفین ها)،

و مصرف انرژی در تولید محصوالت به یک الزام اجتماعی تبدیل

آنتیاکس��یدانها (فنول ها) و مواد ضدس��ایش (فس��فر کلرید)

ش��ده اس��ت ( .)2در حقیقت ،افزایش آگاه��ی مصرفکنندگان

برای افزایش و بهبود عملکرد روانکارها استفاده میشود (.)13

در مورد مس��ائل زیس��ت محیطی باعث ش��ده اس��ت که عالقه

همانگونه که در باال اش��اره گردید ،در راس��تای ارزیابی اثرات

آنان به مصرف محصوالت با نش��ان س��بز باال رود ،و در پی آن

زیس��ت محیط��ی در حوزه پاالیش و تصفی��ه روغن و نفت خام

تولیدکنندگان در راستای دستیابی به پایداری محیطی ،ناگزیر

تحقیقات متفاوتی در دو دهه گذشته انجام شده است که میتوان

به تولید محصوالت دوس��تدار محیط زیس��ت باشند ( .)4بر این
اساس در س��الیان اخیر تولیدکنندگان تالش خود را بر ارزیابی

چرخه عمر روغنهای معدنی و روغن گیاه کلزا در سیستمهای

اثرات زیس��تمحیطی محصوالت متمرکز س��اخته و مطالعات

هیدرولیک پرداختند ( Bahmanni .)14نیز در پژوهش خود

گس��تردهای برای ارائه محصوالت س��بز در واحدهای تحقیق و

به ارزیابی چرخه عمر کارخانه گاز طبیعی سارخون پرداخته است

توسعه بنانهادهاند (.)3

( .)15درعینحال  Cuevasدر پژوهش خود به ارزیابی مقایسه

در ای��ن راس��تا ،یک��ی از ابزارهای مطالعه اث��ر محصول بر روی

چرخ��ه عمر روانکارهای معدنی و روانکارهای زیس��تی پرداخته

محیط ،ارزیابی چرخه عمر محصول ) (LCAاست (LCA .)6
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به پژوهش  McManusو همکاران اش��اره نمود که به ارزیابی

ناهید درستکار احمدی و همکاران

اس��ت .نتایج ارزیابی چرخه عمر وی نش��ان داد که روانکارهای

درص��د تغیی��رات آب و هوایی مربوط به م��واد افزودنی موجود

ازن داشته است .در حالیکه روانکارهای کلزا مهمترین عامل در

زیست محیطی فرایند مدیریت پسماند با استفاده از  LCAدر

در روانکاره��ا اس��ت ( Boroon .)6در پژوهش خود به ارزیابی

معدنی نق��ش پررنگی در افزایش گرم��ای جهانی و تقلیل الیه

منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی پرداخت .نتایج پژوهش وی

دستههای اثر سرطانزا( ،با اثرات تنفسی و بخارهای شیمیایی)

نشان داد که بار زیست محیطی بخش انتقال پسماند بیشترین

در مقایس��ه با روانکارهای معدنی هستند ( Raimondi .)11و

اثر را بر روی طبقه آسیب سالمت انسان و طبقه انرژی غیرقابل

همکاران نیز در پژوهش خود به ارزیابی چرخه عمر روانکارهای

تجدید داش��ته اس��ت ( Korepaz .)18در پژوه��ش خود به

مبتن��ی بر نف��ت پرداختند .نتایج تحقیق آنه��ا حاکی از آن بود

ارزیابی فنی و زیس��ت محیطی مصرف روغن موتور تراکتورهای

که روغنهای پایه مبتنی بر روانکارهای ترکیبی ،اثرات زیستی

کش��اورزی پرداخت .وی در پژوهش خود نش��ان داد که روغن

بزرگتری در مقایس��ه با روغنهای پایه معدنی سنتی دارا بودند

موت��ور تراکتور منجر به ایجاد مس��مومیتهای انس��انی ،آبی و

( .)16همچنی��ن  Figueiredoو همکاران در پژوهش خود به

مسمومیت در خاک میشود (.)19

تحلیل سیاهه چرخه عمر روغنهای پایه برای تولید روانکارهای

نگاهی کوتاه به پیش��ینههای نظری ارائهش��ده در باال ،نوآوری

اتومبیل پرداختند .نتایج این پژوهش نش��ان داد که روغنهای

پژوهش پیشرو را در دو حوزه روش��ن میس��ازد .اول ،علیرغم

بازیافت ش��ده جهت روانکاری نس��بت به روغنهای پایه ،اثرات

اینکه سابقه اس��تفاده از روش ارزیابی چرخه حیات روانکارها و

زیس��ت محیطی کمتری دارند ول��ی در رابطه با افزایش گرمای

روغنهای پایه در جهان به بیش از س��ه دهه قبل برمیگردد ،با

جهان��ی دارای نقش پررنگتری بودن��د .با اینحال این پژوهش

اینح��ال در ایران مزایای اس��تفاده از این روش آنطور که باید

نش��ان داد که بازیافت روغنهای استفاده شده جهت روانکاری

شناختهشده نیست و از این روش به دلیل محدودیت در زمینه

اتومبیل از نظر اقتصادی و محیطی مزیتهای بیشتری به دنبال

دسترس��ی به حجم وس��یعی از اطالعات و دادههای مورد نیاز،

دارد ( Boonet .)10و هم��کار نیز در پژوهش خود به ارزیابی

کمتر در حل مس��ائل واقعی استفادهشده اس��ت .دوم ،ارزیابی

اث��رات زیس��ت محیطی و مزای��ای روغن موت��ور از دید چرخه

چرخ��ه حیات م��واد افزودنی جه��ت عملکرد بهت��ر روانکارها،

عمر پرداختند .نتایج پژوهش آنها نش��ان داد که اثرات زیس��ت

زیرا همانطور که در پژوهشهای پیش��ین مش��اهده میش��ود

محیطی روغن موتور در طول  20سال گذشته به دلیل مدیریت

در ارزیاب��ی اثرات زیس��ت محیطی روانکارها ،اث��رات مربوط به

صحیح ضایعات روانکارها ،کاهش مصرف سوختهای فسیلی و

م��واد افزودنی بهدلیل میزان درصد پایی��ن در روانکارها نادیده

اس��تفاده بهتر و مفیدتر از روانکارها کاهش یافته است ( .)17از

گرفتهش��ده و فقط به بررس��ی اثرات زیست محیطی مربوط به

س��وی دیگر  Botasو همکاران نیز در پژوهش خود به ارزیابی

پاالیش و تصفیه نفت پرداختهش��ده اس��ت .درحالیکه ممکن

چرخه عمر روغنهای روانکار اس��تفاده شده بازیافتی پرداختند.

اس��ت علیرغم میزان درصد بسیار کم مواد افزودنی در تشکیل

نتای��ج این پژوهش نش��ان داد که کل فراین��د حدود 363 kg

بازیافتی در مقابل با سایر روغنهای موتور اثرات زیست محیطی

باع��ث ورود مقدار زیادی دی اکس��ید کربن ،منوکس��ید کربن،

بنابراین از آنجا که محصوالت نفتی از جمله روانکارهای خودرو

مینماید .نتایج مقایس��های نیز نش��ان داد که روغنهای موتور

دی اکس��ید س��ولفور ،اکسیدهای نیتروژن ،س��رب و سایر مواد

کمتری به دنبال داشتهاند ( Girotti .)1و همکاران در پژوهش

خطرناک به جو میش��ود و مش��کالت جب��ران ناپذیری را برای

خود ب��ه ارزیابی چرخه حیات (Life Cycle Assessment

سالمت انس��ان و طبیعت بههمراه دارند و باعث کاهش کیفیت

)) (LCAروانکاره��ای مبتنی ب��ر نفت پرداختن��د .نتایج این

هوا ،کاهش کیفیت آب و افزایش بارانهای اس��یدی میش��وند.

پژوهش نش��ان داد که بیش از  50درص��د نقصان فلزات و 30
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دی اکس��ید کرب��ن تولید میکن��د و  6144 MJانرژی مصرف

روانکارها ،درصد آالیندگی آنان بسیار باال باشد.

ارزيابي زیست محيطي روانكارهاي ...

لزوم بکارگیری روشی جهت تعیین میزان اثرات زیست محیطی

ارزیابی چرخه حیات)(LCA

و تعیی��ن می��زان آالیندگ��ی روغنه��ای پایه و م��واد افزودنی

 ISO14040توس��عه داده شده اس��ت .براساس این استاندارد

کم کردن میزان مصرف این مواد و تالش برای جایگزین کردن

تعیین ه��دف و دامنه ،تحلیل س��یاهه چرخ��ه زندگی (تعیین

کمتری به سالمت انس��ان ،حیوانات و طبیعت وارد میکنند را

زندگی و تفسیر نتایج (.)20

این پژوهش در راستای بررسی میزان آالیندههای تولیدی ناشی

در مرحله تعیین هدف و دامنه ،چهارچوب کلی مطالعه ،ش��امل

پژوهش ،ابتدا سیاههبرداری از چرخه زندگی مواد تشکیلدهنده

و مرزهای آن ،تخصیص منابع و انتخاب بخشهای اثر مشخص

و س��پس مقایس��ه اثرات زیس��ت محیطی آنها است .بکارگیری

نتای��ج حاص��ل از ارزیابی چرخ��ه زندگی میگ��ذارد ،از جمله

مورد مطالعه در راس��تای توسعه پایدار محیط زیست ،سعی در

مطالعه تمامی مراحل زنجیره تولید روغن روانکار خودرو شرکت

باالیی هستند ،داشته باشند.

روانکارها در دوره عمر مفید آن و بازگش��ت جهت بازیافت و یا

مواد و روشها

به مراحل پردازش و س��اخت روغنهای روانکار بوده که ش��امل

این محصول در بخشهای مختلف را آش��کار میس��ازد .برآورد

مطالع��ه ارزیاب��ی چرخ��ه حی��ات حاضر براس��اس اس��تاندارد

تش��کیلدهنده روانکارهای خودرو ،میتواند توجه بیش��تر برای

روند ارزیابی چرخه زندگی از چهار مرحله تش��کیلشده است:

با موادی که دارای اثرات زیست محیطی کمتری دارند و آسیب

ورودیها و خروجیها یا انتشار آالیندهها) ،ارزیابی اثرات چرخه

به همراه داشته باشد.

مرحله اول :تعیین هدف و دامنه

از مص��رف روانکارهای خودرو انجام ش��ده اس��ت .هدف از این

نتایج حاصل از پژوهش ،توصیف واحد عملکردی ،سامانه تولید

روانکارهای خودرو ش��امل روغنهای پایه و مواد افزودنی به آن

میش��ود .انتخاب مرز سامانه بهدلیل اینکه تاثیر زیادی بر روی

چنی��ن مطالعاتی فرصت��ی را فراهم میکند تا مدیران ش��رکت

اقدامات بسیار مهم و ضروری در این مرحله است ( .)20در این

کاه��ش و جایگزینی آن دس��ته از موادی ک��ه دارای آالیندگی

مورد مطالعه از اس��تخراج مواد خام ،پردازش و ساخت ،مصرف

انهدام ترس��یم شده است .مرز سیس��تم در این پژوهش مربوط

یکی از ش��رکتهای نفتی تولیدکنن��ده و عرضهکننده روانکارها

مواد خام و انرژی مصرفی و جریان خروجی ش��امل انتش��ارات

جهت تولید ه��ر کیلوگرم از روانکارهای خودرو ،روغنهای پایه

 1نشان داده شده است.

(شامل آنتیاکسیدانها ،پاککنندهها ،اصالحکننده چسبندگی

در این مرحله تمام منابع اس��تفاد ه ش��ده و انتشار آالیندهها در

شاخصهای زیست محیطی روانکارهای خودرو از روش ارزیابی

واحد عملکردی و مرز س��امانه تعیین میش��وند ،در نظر گرفته

پرداختهش��ده است .دادههای مربوط به ورودی و خروجیها از

و سازماندهی دادههای ورودی و خروجی بهمنظور برآورد اهداف

نرماف��زار ارزیابی چرخه حیات  SimaPro 8.3.0و همچنین

مصرف مواد اولیه از جمله نفت خام و همچنین مواد ش��یمیایی

تولیدکنن��ده روانکارهای خودرو هس��تند و نمونه مورد مطالعه

که در ش��کل  1نشان داده شده است .جریانهای ورودی شامل

و فرآوردهه��ای نفتی و غیرنفتی ،س��یاالت خنککننده اس��ت.

ناش��ی از فرایند است .اطالعات مربوط به این مرحله در جدول

از پاالیش��گاه به شرکت حمل ش��ده و درصدی از مواد افزودنی

مرحله دوم :تحلیل سیاهه چرخه زندگی

روغن و مواد ضد س��ایش) به آن اضافه میگردد .جهت ارزیابی

کل یا بخش��ی از دوره زندگی محص��ول یا فرایند که با توجه به

چرخه حیات اس��تفاده ش��ده اس��ت که در ادامه به تشریح آن

میش��ود .بهعبارتدیگر سیاهه چرخه زندگی شامل جمعآوری

پایگاههای داده اس��تاندارد ) (Ecoinvent Data basedدر

از پیش تعیین ش��ده مطالعه است ( .)21در این مطالعه میزان

شرکت مورد مطالعه جمعآوریشده است.

موردنی��از جه��ت افزودنیه��ا و میزان انرژی مصرف��ی بهعنوان
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در ای��ن پژوه��ش ،جامعه م��ورد مطالعه ش��رکت ه��ای نفتی

جریانه��ای ورودی و خروجی به هر یک از این فرایندها اس��ت

ناهید درستکار احمدی و همکاران

دادهه��ای ورودی و میزان انتش��ارات آالیندهها به آب ،خاک و

هوا بهعنوان جریان خروجی در نظر گرفته ش��ده اس��ت .در این
مطالعه فرض ش��ده است که بعد مسافتی میان مراحل پردازش

ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ
رواﻧﻜﺎرﻫﺎ

ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ
رواﻧﻜﺎرﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از رواﻧﻜﺎرﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از رواﻧﻜﺎرﻫﺎ

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻫﻮا

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ آب

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺧﺎك

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻫﻮا

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ آب

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺧﺎك

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻫﻮا

و تولی��د روغنهای روانکار در ش��رکت نفت مورد مطالعه وجود

ندارد.

ﭘﺮدازش ﻣﻮاد و

و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺳﺎﺧﺖ رواﻧﻜﺎر

ﭘﺮدازش ﻣﻮاد و
رواﻧﻜﺎر
ﺳﺎﺧﺖ
ﭘﺎﻻﻳﺶ و
ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ

اﻓﺰودﻧﻲﻫﺎ

ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ آب
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺧﺎك

اﻓﺰودﻧﻲﻫﺎ

اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ

ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ آب

آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪانﻫﺎ

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺧﺎك

ﺿﺪ ﺳﺎﻳﺶﻫﺎ

و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

اﻧﺮژي

ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ

ﺿﺪ ﺳﺎﻳﺶﻫﺎ

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺧﺎم

ﻣﻮاد ﺧﺎم

ﭘﺎﻻﻳﺶ و

آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪانﻫﺎ

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻫﻮا

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺧﺎم

ﻣﻮاد ﺧﺎم
اﻧﺮژي

ﻣﻮاد ﺧﺎم

اﻧﺮژي

ﻣﻮاد ﺧﺎم

اﻧﺮژي

اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
رواﻧﻜﺎرﻫﺎ

ﺷﻜﻞ  -1ﻣﺮز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي LCA

رواﻧﻜﺎرﻫﺎمورد
نفت
شرکت
سیستم
 -1مرز
ﺟﺪول  -1شکل
مطالعهﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ
ﺣﻴﺎت
ﭼﺮﺧﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ
ﺧﻼﺻﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرد
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﺪه در
ﺷﻜﻞ  -1ﻣﺮز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮارد

واﺣﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي
 1 kgاز رواﻧﻜﺎر
مطالعه
مورد
نفت
شرکت
حیات
چرخه
مراحل
خالصه
-1
جدول
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺮاﺣﻞﻧﻔﺖ
ﺧﻼﺻﻪﺷﺮﻛﺖ
ﺟﺪول  -1اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭼﺮﺧﻪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ داده
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي LCA
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
واﺣﺪ ﻣﺮز
ﻋﻤﻠﻜﺮدي

ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي داده اﺳﺘﺎﻧﺪارد )Bousted model (2005), Ecoinvent (2007

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

روﻏﻦﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺗﺎ ﻣﺼﺮف در رواﻧﻜﺎرﻫﺎ
 1 kgاز رواﻧﻜﺎر
ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف در رواﻧﻜﺎرﻫﺎ

ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﻣﺮز ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊآوري و
زﻧﺪﮔﻲﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ) .(21در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان
ﭼﺮﺧﻪﺧﺮوﺟﻲ
ورودي و
ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ داده
ﺳﻴﺎﻫﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم:
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ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰانﻳﺎ اﻧﺮژي
اﻓﺰودﻧﻲﻫﺎ و
ﻣﻮردﻧﻴﺎزازﺟﻬﺖ
ﻋﻨﻮان واﺣﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﺤﺼﻮل
دوره زﻧﺪﮔﻲ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ در ﻛﻞ
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دادهﻫﺎي ورودي و ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎرات آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ آب ،ﺧﺎك و ﻫﻮا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ
آوري و
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اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دادهارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊروش
Eco Indicator 95
Bousted
model
(2005),
Ecoinvent
)(2007
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
داده
ﻫﺎي
ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﺛﺮات ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ،ﻻﻳﻪ ازن ،اﺳﻴﺪي ﺷﺪن ،اﺧﺘﻨﺎق درﻳﺎﭼﻪاي ،ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ،
ﻣﺼﺮف در
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻣﻮادﻫﺎي
اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهروﻏﻦ
رواﻧﻜﺎرﻫﺎ)ﻣﻪ( زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي،
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻏﻠﻈﺖ
ﻏﻠﻈﺖﺗﺎ)ﻣﻪ(
ﻛﺸﻨﺪه،
ﭘﺎﻳﻪزا،از ﻣﻮاد
ﺳﺮﻃﺎن
ﻣﺮز ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف در رواﻧﻜﺎرﻫﺎ
اﻓﺰودﻧﻲ از
ﻣﻮادﺿﺎﻳﻌﺎت
روش ارزﻳﺎﺑﻲ
Eco Indicator 95
اﺛﺮات ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ،ﻻﻳﻪ ازن ،اﺳﻴﺪي ﺷﺪن ،اﺧﺘﻨﺎق درﻳﺎﭼﻪاي ،ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ
اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎنزا ،ﻣﻮاد ﻛﺸﻨﺪه ،ﻏﻠﻈﺖ )ﻣﻪ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻏﻠﻈﺖ )ﻣﻪ( زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي،
ﺟﺎﻣﺪآﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ در ﻛﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از دوره زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ
ﺿﺎﻳﻌﺎتاﻧﺘﺸﺎر
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و

ارزيابي زیست محيطي روانكارهاي ...

مرحله سوم :ارزیابی اثرات چرخه زندگی

اندازهگی��ری متفاوتی هس��تند ،برای همین منظ��ور معموال از

در ای��ن مرحله اثرات بالقوه ناش��ی از مص��رف منابع محیطی و
تولید آالیندهها بر انس��ان و طبیع��ت ارزیابی میگردد .در واقع

هدف از ارزیابی اثر چرخه زندگی تفسیر بیشتر دادههای سیاهه
چرخه زندگی است ( .)21براساس دستورالعمل ،ISO 14042
ارزیابی اثرات چرخه زندگی از چهار مرحله تش��کیلشده است:
انتخاب دس��ته اثر و طبقهبندی ،ویژگی س��ازی ،نرمالسازی و

وزندهی .مرحله نرمالس��ازی و وزندهی جهت یکسانس��ازی

واحده��ا با این هدف انجام میگیرد ک��ه عموما در یک مطالعه
ارزیاب��ی چرخه حی��ات ،هر یک از بخشهای اث��ر ،دارای واحد

روش نرمالس��ازی اس��تفاده میشود .نرمالس��ازی بخشهای

اث��ر ،واحدهای اندازهگیری این بخشها را یکس��ان میس��ازد و

در نتیج��ه مقایس��ه بین آنها و کاربردش��ان بهعنوان مقادیر هم
واحد راحتتر میش��ود .در ای��ن مطالعه جه��ت ارزیابی اثرات
زیست محیطی در مرحله سوم ،از روش Eco Indicator 95

اس��تفادهشده است .مرور منابع نش��ان داده است که اغلب این
روش در ارزیابی چرخه زندگی نفت خام و روغنهای پایه مورد

اس��تفاده قرار گرفته است ( .)14 ،12شاخصهای مورد استفاده

در جدول  2شرح داده شده است.

گیری وو تعریف
واحد
اﺛﺮ ،اثر،
شهای
ﺑﺨﺶبخ
جدول -2
ﺗﻌﺮﻳﻒآنآن
اندازهﮔﻴﺮي
اﻧﺪازه
واﺣﺪ
ﻫﺎي
ﺟﺪول -2

greenhouse

kg CO2

Ozone Layer

kg CFC-11

Acidification

kg SO2

Eutrophication

kg PO4

Heavy Metal

kg Pb

Carcinogens

kg B(a)P

Pesticides

kg act.subst

Summer smog

kg C2H4

Winter Smog

kg SPM

Solid Waste

kg

ﺳﻬﻢ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻴﺪن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگﺗﺮي از اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻛﻪ اﺛﺮات
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻀﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،اﻛﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ و آﺑﻲ ،ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻲﮔﺬارد.
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهاي روي ﺧﺎك ،آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ،ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ و ﻣﻮاد دارد.
واﻛﻨﺶ اﻛﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﺑﺎ وزن و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻮادي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮب ،ﻛﺎدﻣﻴﻮم ،آرﺳﻨﻴﻚ و رادﻳﻮم
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻣﺎده و اﻧﺘﺸﺎري ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ
روي  DNAﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺧﺎك و ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎﻫﻲ و آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي
آبﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دارد.
اﻳﻦ ﻧﻮع از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻻﻳﻪ ازن ﺷﺪه و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺖ
اﻧﺴﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﻣﻮاد و ﺟﻮ دارد.
اﻳﻦ ﻧﻮع از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎي رﻳﻪ ،ﻣﺸﻜﻼت
ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و  ...ﻣﻲﺷﻮد.
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﻮﻻت ،آﺷﻐﺎل و ﻟﺠﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ،ﻣﺎﻳﻊ و ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻮرتﺑﺮداري و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﻮرد 552
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ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ و درﻧﻬﺎﻳﺖ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اراﺋﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ ) .(20در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ دادهﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻮرتﺑﺮداري و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ
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ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺛﺮ

واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي

ﺗﻌﺮﻳﻒ

ناهید درستکار احمدی و همکاران

مرحله چهارم :تفسیر نتایج

زیست محیطی آن و میزان تاثیر آالیندگی آن بر محیط زیست

در این مرحله نتایج مراحل صورتبرداری و ارزیابی اثرات مورد

ارزش��یابی قرار میگیرد تا مراحل یا نقاطی که در مس��یر تولید
و مص��رف محصول بیش��ترین و کمترین اثر س��وء برای محیط

زیس��ت را داش��تهاند ،مش��خص گردند و درنهایت راهکارهای

اجرایی ارائه گردند ( .)20در مرحله تفسیر دادهها ،نتایج مراحل
صورتبرداری و ارزیابی اثرات مورد ارزش��یابی قرار گرفته است.
در این راس��تا جهت ارزیاب��ی اثرات چرخه عمر س��امانه تحت
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت رواﻧﻜﺎرﻫﺎي ﺧﻮدرومطالعه ،دادههای بهدس��ت آمده از مرحله سیاهه چرخه زندگی

نتیجه محاس��به بارهای زیست محیطی هر یک از مواد تشکیل

دهنده آن است.

 -تعیین میزان انتشار آالیندههای زیست محیطی روغن پایه

جدول  3میزان انتش��ار آالیندههای زیس��تی بهدس��ت آمده از
ارزیاب��ی اثرات چرخه حیات روغن پایه بر مبنای ش��اخصهای

روش  Ecoindicator 95را نش��ان میدهد .براساس جدول

 ،3روغن پایه موج��ود در روانکارهای خودرو باعث 0/715 kg

انتشار گاز دی اکس��ید کربن میشود .سایر انتشارات مربوط به

ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ
ﺿﺪﺳﺎﻳﺶ،
ﺿﺪزﻧﮓ،
پایه وﻣﻮاد
روغ��نﺷﺎﻣﻞ
افزاراﻓﺰودﻧﻲ ﺑﻪ آن
این ونرمﻣﻮاد
اس��ت .ﭘﺎﻳﻪ
ش��دهاز روﻏﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
رواﻧﻜﺎرﻫﺎي ﺧﻮدرو
نرم ﻛﻪ
واردآﻧﺠﺎ
از
جدولو 3
ﭘﺎكاثر در
بخش
ﻣﻮادآن در هر
گیری
واحد اندازه
SimaPro
افزار V.8.3.0

قابل مشاهده است.
یکی از پرکاربردترین و محبوبترین نرمافزارهای ارزیابی چرخه
اﺻﻼحﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن و ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ آن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ
مقادیر نرمال شده هر کدام از بخشهای اثر مربوط به روغن پایه
زندگی است (.)20 ،3
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ.
در نمودار  1نش��ان داده شده است .مطابق شکل ،مصرف منابع
انرژی تجدید ناپذیر ،مه تابس��تانی ،گازهای گلخانهای ،اسیدی
یافتهها
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪسازی ،اختناق دریاچهای ،فلزات سنگین ،مواد سرطانزا ،غلظت
 ارزیابی چرخه حیات روانکارهای خودروروش
ﻫﺎي
ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺒﻨﺎي
ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪ
روﻏﻦ
ﺣﻴﺎت
ﭼﺮﺧﻪ
اﺛﺮات
ارزﻳﺎﺑﻲ
از
آﻣﺪه
دﺳﺖ
ﺑﻪ
زﻳﺴﺘﻲ
خ��ودروﻫﺎي
روانکارهای آﻻﻳﻨﺪه
ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر
ازﺟﺪول
زمس��تانی و تقلیل الیه ازن به ترتیب دارای بیش��ترین سهم در
ترکیبی از روغ��ن پایه و مواد
آنج��ا 3ک��ه
افزایش بار زیست محیطی روغن پایه هستند.
ضدس��ایش،3،پاک
ضدزنگ .،مواد
ش��املرا م��واد
افزودن��ی به آن
 0/715اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز
روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮد در رواﻧﻜﺎرﻫﺎي ﺧﻮدرو ﺑﺎﻋﺚ kg
ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
Ecoindicator
95
کنندهها و اصالحکنندههای چس��بندگی هستند ،بررسی اثرات
دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ و واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آن در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﺛﺮ در ﺟﺪول  3ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه

اﺳﺖ.
جدول  -3میزان انتشار آالیندههای روغن پایه

ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺛﺮ

ﺟﺪول  -3ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ
kg CO2
kg CFC11
kg PO4
kg Pb
kg B(a)P
kg act.subst
kg C2H4
kg C2H4
kg SPM
MJ LHV
kg

0/715
1/12  10-9
0/00287
0/000507
6/47  10-7
5/53  10-8
4/92  10-16
0/00124
0/000334
52
0/00536

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ در ﻧﻤﻮدار  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ،ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎنزا ،ﻏﻠﻈﺖ
اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،ﻣﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ،اﺳﻴﺪي ﺳﺎزي ،اﺧﺘﻨﺎق درﻳﺎﭼﻪاي ،ﻓﻠﺰات
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زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻻﻳﻪ ازن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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اﺛﺮات ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي
ﻻﻳﻪ ازن
اﺳﻴﺪي ﺷﺪن
اﺧﺘﻨﺎق درﻳﺎﭼﻪاي
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎنزا
ﻣﻮاد ﻛﺸﻨﺪه
ﻏﻠﻈﺖ )ﻣﻪ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻏﻠﻈﺖ )ﻣﻪ( زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ

واﺣﺪ

روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ

ارزيابي زیست محيطي روانكارهاي ...

 -تعیی�ن می�زان انتش�ار آالیندههای زیس�ت محیط�ی مواد

 -مقایس�ه اثرات زیس�ت محیطی چرخه حیات مواد تشکیل

جدول  4میزان انتشارات زیست محیطی مربوط به مواد افزودنی

همانط��ور که قبال گفته ش��د ،روانکارهای خ��ودرو ترکیبی از

روانکارها باعث انتش��ار  7/81kgگاز دی اکسید کربن میشود.

به مرز س��امانه و همچنین دادههای جمعآوریشده در سیاهه

دهنده روانکارهای خودرو

افزودنی

روغن پایه و مواد افزودنی هس��تند .ب��ر مبنای اطالعات مربوط

را نش��ان میدهد .براس��اس جدول  4م��واد افزودنی موجود در

چرخه حیات ،چرخ��ه حیات روانکارها مورد ارزیابی قرار گرفت

سایر انتش��ارات مربوط به مواد افزودنی و واحد اندازهگیری آن

و بر مبنای مواد تش��کیلدهنده آن ،میزان انتش��ارات زیس��ت

در هر بخش اثر در جدول  4قابل مشاهده است.

مقادیر نرمال ش��ده ه��ر کدام از بخشهای اث��ر مربوط به مواد

محیطی آن مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت .جدول  5میزان

منابع انرژی تجدید ناپذیر ،فلزات س��نگین ،گازهای گلخانهای،

ساخت روانکارها نشان میدهد .براساس جدول  5مواد افزودنی

انتش��ارات مربوط به روغن پایه و مواد افزودنی را جهت تولید و

افزودنی در نمودار  2نشان داده شده است .مطابق شکل ،مصرف

بیش��ترین می��زان آالیندگی را در انتش��ارات گلخانهای به خود

مه تابس��تانی ،مه زمس��تانی ،مواد سرطانزا ،اس��یدی سازی و

اختصاص دادهاند .س��ایر انتشارات مربوط به مواد تشکیلدهنده

اختناق دریاچهای به ترتیب دارای بیش��ترین س��هم در افزایش

روانکاره��ای خودرو و واحدهای اندازهگیری آن در هر بخش اثر

بار زیست محیطی مواد افزودنی هستند.

در جدول  5قابل مشاهده است.

-

ﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاد اﻓﺰﺰودﻧﻲ
ﺗﻌﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪهﻫﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤ

ﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول  4ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ را ﻧﺸ
ﺟﺪول  4ﻣﻴﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎرات ززﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ د
ﻴﺮي آن در
ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ و واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮ
ﺸﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﻪ
ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺘﺸ
رواﻧﻜﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر  7/81 kgﮔﺎز دي اﻛﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻲ
ﺖ.
اﺛﺮ در ﺟﺪول  4ﻗﺎﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺮ
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آﻻﻳﻨﺪهﻫﻫﺎي ﻣﻮاد اﻓﺰوددﻧﻲ
ل
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ﺑﺨﺶﻫﺎﺎي اﺛﺮ

ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي
ي
اﺛﺮات
ﻻﻳﻪ اازن

واﺣﺪ

kg CO2
kg CFC11

ﻣﻮاد اﻓﻓﺰودﻧﻲ
7/81
8
1/34  10-6
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پایه
نرمال
اﺛﺮ اثر
ﻫﺎيهای
نمودار -1
روغنﭘﭘﺎﻳﻪ
شدهدردرروﻏﻦ
ﺷﺪه
ﺷ
ﻧﺮﻣﺎل
ﺑﺨﺶبخشي
ﻧﻤﻮدار -1

ﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول  4ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ را ﻧﺸ
ﺟﺪول  4ﻣﻴﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎرات ززﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ د
ﻴﺮي آن در
ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ و واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮ
ﺸﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﻪ
ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺘﺸ
رواﻧﻜﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر  7/81 kgﮔﺎز دي اﻛﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻲ

ناهید درستکار احمدی و همکاران

ﺖ.
اﺛﺮ در ﺟﺪول  4ﻗﺎﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎﺎي اﺛﺮ

افزودنی
ﺘﺸﺎرآالینده
انتشار
اﻓﺰوددﻧﻲ
موادﻣﻮاد
هایﻫﺎي
آﻻﻳﻨﺪهﻫ
میزاناﻧﺘ
جدول-4-ﻣﻴﺰان
ﺟﺪول 4
ل

ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي
ي
اﺛﺮات
ﻻﻳﻪ اازن
اﺳﻴﺪي ﺷﺪن
اﺧﺘﻨﺎق دررﻳﺎﭼﻪاي
ﻓﻠﺰات ﺳ
ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻣﻮاد ﺳﺮﺮﻃﺎنزا
ﻣﻮاد ﻛﺸ
ﺸﻨﺪه
)ﻣﻪ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻏﻠﻈﺖ (
)ﻣﻪ( زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻏﻠﻈﺖ (
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ

واﺣﺪ

ﻣﻮاد اﻓﻓﺰودﻧﻲ
7/81
8
1/34  10-6
0/04402
0/00069
3/91  10-5
4/14  10-6
3/08  10-10
0/00913
0/03368
2885
0/0000238

kg CO2
kg CFC11
kg PO4
kg Pb
kg B(a)P
kg
k act.subst
kg C2H4
kg C2H4
kg SPM
MJ LHV
kg

ﻞ ،ﻣﺼﺮف
ﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳ
در ﻧﻤﻮدار  2ن
ﻛﺪام از ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ر
ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻫﺮ م
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ل
ﺳﺎزي و اﺧﺘﻨﺎق
ﻲ ،ﻣﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن ازا ،اﺳﻴﺪي ي
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻪاي ،ﻣﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ززﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺴ
درﻳﺎﭼﻪاي ﻪ
ﺴﺘﻨﺪ.
١١

-

ﻞ
ﺣﻴﺎت ﻣﻮاد
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭼﺮﺧﻪ ت
ﻲ
ﻣﻘﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ززﻳﺴﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رواﻧﻜﺎﺎرﻫﺎي ﺧﻮدرو

ﺧﻮدرو ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ي
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﺪ ،رواﻧﻜﺎرﻫﺎي ﺧ
ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻮط ﺑﻪ ﻣﺮز
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ﺪه در ﺳﻴﺎﻫﻪ ﭼﺮﺮﺧﻪ 555
ﺣﻴﺎت ،ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت رواﻧﻜﻜﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
ﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻫﻤﻤﭽﻨﻴﻦ داده ي
ijhe.tums.ac.ir

ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺪول  5ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎررات ﻣﺮﺑﻮط
ﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه آن ،ﻣﻴﺰﺰان اﻧﺘﺸﺎرات زﻳﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن ﻣﻮرد
ﻞ
ﻣﻮاد
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نمودار  -2بخشهای اثر نرمال شده در مواد افزودنی

ﺪه در ﻣﻮاد اﻓﺰوودﻧﻲ
ﻫﺎي اﺛﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪ
ﻧﻤﻮدار  -2ﺑﺨﺶ ي
ر

ارزيابي زیست محيطي روانكارهاي ...

ﻫﺎي روانکارها
ﺪهههای
آالیند
جدول
رواﻧﻜﺎرﻫﻫﺎ
انتشارآﻻﻳﻨﺪ
میزاناﻧﺘﺸﺎر
-5-5ﻣﻴﺰان
ﺪول
ﺟﺪ

ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺮ
اﺛﺮ

ﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ
واﺣ

روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ

اﺛﺮات ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﺎﻧﻪاي
ت
ﻻﻳﻪ ازن
اﺳﻴﺪي ﺷﺪن
اﺧﺘﻨﺎق درﻳﺎﭼﻪ ي
اي
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎنزا
ﻣﻮاد ﻛﺸﻨﺪه
ﻠﻈﺖ )ﻣﻪ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺘﺎﻧﻲ
ﻏﻠﻈ
ﻠﻈﺖ )ﻣﻪ( زﻣﺴﺘﺘﺎﻧﻲ
ﻏﻠﻈ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ

kg CO2

0/715
1/12  10-9
0/00287
0/000507
6/47  10-7
5/53  10-8
4/92  10-16
0/00124
0/000334
52
0/00536

kg CFC111
kg PO4
kg Pb
kg B(a)P
P
kg act.sub
bst
kg C2H4
kg C2H4
kg SPM
M
MJ LHV
V
kg

ﻣﻮاد اﻓﺰوددﻧﻲ

ﺿﺪ ﮓ
زﻧﮓ

ﺳﺎﻳﺶ
ﺿﺪ ﺳ

ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ
ك

3/26
1/52
5  10-7
0/0128
0/00526
0/000111
3/37
3  10-6
6/88  10-11
0/00462
0/0117
113

5/94
1/05  10-6
0/0171
0/000983
0/000174
3/18  10-7
2/33  10-10
0/000041
0/0174
655/8

-

-

1/29
1/43  10-7
0/00764
0/00114
2/95  10-5
1/89  10-8
6/04  100-12
0/00068
0/00598
56/4
0/0002338

اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪه
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
ﻲ
0/311
-

0/00278
0/000228
1/62  10-7
-

0/00341
0/00172
49/5
-

رواﻧﻜﺎرﻫﺎي ﺧﻮدرو در ﻧﻤﻮﻮدار  3ﻧﺸﺎن ﻣﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ
ي
ل ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻫﻨﺪه
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎل
كﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ،
ﺿﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ،ﭘﺎك
ﺿﺪ زﻧﮓ ،ﻣﻮاد ﺪ
ﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻬﻢ را در ﺶ
ﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه رواﻧﻧﻜﺎرﻫﺎي ﺧﻮدرو در ﻧﻤﻮدار
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد ﺗﺸ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺮ
دارﻧﺪ .ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺨﺶ
ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و رروﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺪ
اﺻﻼح ه
 3ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﻫﺪه اﺳﺖ.

مقادیر نرمال ش��ده ه��ر کدام از بخشهای اث��ر مربوط به مواد

) mPt (millipointsک��ه بهعن��وان یک واحد یکس��ان برای

که فلزات س��نگین بیش��ترین س��هم را در افزایش بار زیس��ت

نم��ودار  4مواد ضد زنگ با میزان آالیندگی ( ،)8/05 mPtمواد

کلیه بخشها محس��وب میش��ود ،نشان داده اس��ت .براساس

تش��کیلدهنده روانکارهای خودرو در نمودار  3نش��ان می دهد
محیطی به ترتیب توس��ط مواد ضد زنگ ،مواد ضد فرس��ایش،

میزان آالیندگی ( ،)2/46 mPtاصالحکنندههای چسبندگی با

پاککنندهها ،اصالحکننده چسبندگی و روغن پایه دارند .سهم

میزان آالیندگی ( )0/919 mPtو روغن پایه با میزان آالیندگی

س��ایر بخشها توسط هر یک از مواد تشکیلدهنده روانکارهای

( )0/709 mPtبهترتی��ب بیش��ترین می��زان آالیندگی محیط

خودرو در نمودار  3قابل مشاهده است.

زیست را در روانکارهای خودرو به خود اختصاص دادهاند.

ای��ن در حالی اس��ت که نم��ودار  4اثرات مربوط ب��ه هر یک از

بخشه��ا را براس��اس مرحل��ه وزنده��ی و ب��ر مبن��ای واحد

ﻫﺎي اﺛﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪ
ﻧﻤﻮدار  -3ﺑﺨﺶ ي
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ضد س��ایش با میزان آالیندگ��ی ( ،)5/31 mPtپاککنندهها با

ﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه رواﻧﻧﻜﺎرﻫﺎي ﺧﻮدرو در ﻧﻤﻮدار
اﺻﻼح
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد ﺗﺸ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺮ
دارﻧﺪ .ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺨﺶ
ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و رروﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺪ
ه
 3ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﻫﺪه اﺳﺖ.

ناهید درستکار احمدی و همکاران

اﺳﺎس ﻣﺮﺣﻠﻪ وزندﻫﻲ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻨﺎي واﺣﺪ
ﺑﺨﺶﻫﺎ را ﺑﺮ س
اﺛﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻫﺮ ﻳﻚ از ﺶ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻧﻤﻮدار  4ت
س ﻧﻤﻮدار 4
داده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس
ﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن ه
ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷ
ي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﺎ
ﺣﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي
) mPt (miillipointsﻛﻪ ﺑﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﺣ
آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ) ،(5/31 mPtﭘﺎكﻛﻨﻨﺪهﻫﺎﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان
ﻲ
 ،(8/05 mPtﻣﻮاد ﺿﺪ ﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان
ﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ) m
ﻣﻮاد ﺿﺪ زﻧﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﻻ
ﺪهدردرروانکارها
های
ﺑﺨﺶبخ
نمودار -3
نرمال ﺷﺪ
اثرﻧﺮﻣﺎل
اﺛﺮ
شي
ﻫﺎي -3
ﻧﻤﻮدار
ﺻﻼحﻛﻨﻨﺪه ر
ﻫﺎ( و روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪﮔﮔﻲ )mPt
رواﻧﻜﺎرﻫ0
/919
شده )mPt
آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ
ﻲ
ﻣﻴﺰان
ﻫﺎيﻣ
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ
آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ) ،(2/46 mPttاﺻ

ﺖ را در رواﻧﻜﺎرﻫﺎﺎي ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺧﻮﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
 (0/709ﺑﻪﺗﺮ
١٣

ﻜﺎرﻫﺎ
ﺷﺪهدردر رواﻧﻜ
وزن دادهه
اﺛﺮاثروزن
ﺑﺨﺶبخشي
ﻫﺎي
ﻧﻤﻮدار -4
ر
روانکارها
داده شده
های
نمودار -4

در ای��ن پژوه��ش جهت ب��رآورد می��زان آالیندههای ناش��ی از

ﺑﺤﺚ
روانکاره��ای خودرو ،اثرات زیس��ت محیطی روغ��ن پایه و مواد

0/715 kg CO2 ،0/00124 kg C2H4 ،52 MJLHV

برآورد ش��ده است .اس��تفاده از س��وختهای فس��یلی ،انتشار

بنزن ،اکس��یدهای بتون ،گازهای متان و اکسیدهای کربن جزء

افزودنی با اس��تفاده از روش ارزیابی چرخه حیات مورد بررسی
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآوررد ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪﺪهﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از رواﻧﻜﺎرﻫﺎي ﺧﻮدرو ،اﺛﺮات زﻳﺴ
ﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ روﻏﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﺎ
مؤثرترین عوامل بر روی این شاخصهای زیست محیطی بودند.
ق��رار گرفته اس��ت .تحلیل چرخه حیات روغن پایه در ش��رکت
تﻧ
ﺷﺮﻛﺖ
روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻳﻪ
ﺣﻴﺎت
ﭼﺮﺧﻪ ﺣ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺑﺮرﺳﻲ ر
ﻗﺮار
ﺣﻴﺎت ﻣﻮﻮرد
ﭼﺮﺧﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ
موردروش
نفت��ی از ر
اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮرد و
ﻧﻔﺘﻲفسیلی
های
استفادهدراز سوخ
است که
داده
ها نشان
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.بررس��ی
آالیندگی
بیش��ترین بار
دهد که
نش��انﭼ می
مطالعه
انرژی ب��رق جهت تصفیه و پاالیش روغن عامل اصلی باال بودن

زیس��تمحیطی مربوط به مصرف منابع ان��رژی ،ایجاد غلظت و
اﻳﺠﺎد ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻪ ﺗﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر آﻻﻻﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖﻣﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﺑﻊ اﻧﺮژي ،د
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ن

ﺖ .اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺨﺎﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/715 CO2 kg ،0/00124 C2H4 kg ،522 MJLHVﺑﺮ
ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨ
ﺴﻴﺪﻫﺎي ﺑﺘﻮن ،ﮔﮔﺎزﻫﺎي557ﻣﺘﺎن و اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﻛﻛﺮﺑﻦ ﺟﺰء ﻣﺆﺛﺮﺗﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ روي اﻳﻦ
ﺸﺎر ﺑﻨﺰن ،اﻛﺴ
از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ،اﻧﺘﺸ
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ﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ و
ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ و اﻧﺮﺮژي ﺑﺮق ﺟﻬﺖ
ﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻲ
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ
ﺷﺎﺧﺺ ي
ﺗﻮان از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ روﻏﻦﻫﺎي
اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﻫﺶ ﻧﺸﺮ اﻳﻦ آﻻﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻲ ن
ﺨﺶﻫﺎي اﺛﺮ ﺳﺖ
روﻏﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺑﺨ
ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻦ
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بحث

مه تابس��تانی و گازهای گلخانهای اس��ت که ب��ه ترتیب برابر با

ارزيابي زیست محيطي روانكارهاي ...

باوجود اینکه  80درصد یک روانکار خودرو را روغن پایه تشکیل

ای��ن بخشهای اثر اس��ت .بهمنظور کاهش نش��ر این آالیندهها

میده��د و تنها  20درص��د آن مربوط به مواد افزودنی اس��ت،

میتوان از انواع دیگر روغنهای پایه از جمله روغنهای ترکیبی

ب��ا این حال مواد افزودنی بیش از  80درصد س��هم انتش��ارات

و استفاده از سایر سوختهای تجدیدپذیر بهره گرفت.

آالیندههای زیس��تمحیطی را به خود اختص��اص دادهاند .این

این در حالی اس��ت که ارزیابی چرخه حی��ات مواد افزودنی در

مطلب تاییدکننده نوآوری پژوهش در راس��تای در نظر گرفتن

شرکت مورد مطالعه نش��ان میدهد که بیشترین بار آالیندگی

م��واد افزودنی در چرخه عمر روانکارها و ارزیابی آن اس��ت .این

ت محیط��ی مربوط ب��ه مص��رف منابع ان��رژی و گازهای
زیس�� 

در حال��ی اس��ت ک��ه  Girottiو هم��کاران و  Raimondiو

گلخان��های اس��ت که ب��ه ترتیب براب��ر ب��ا  285 MJLHVو

همکاران در پژوهشهای خود ،نشر انرژیهای غیر قابل تجدید

 7/81kgCO2برآورد ش��ده است .از سوی دیگر ،در بین مواد

را بهعنوان مهمترین اثر زیس��تمحیطی روانکارها مطرح کرده

افزودنی تشکیلدهنده روانکارهای خودرو ،مواد ضد زنگ (آنتی

و اصالحکنندهه��ای چس��بندگی روغ��ن را بهعنوان بیش��ترین

اکس��یدانها) و مواد ضدس��ایش بهدلی��ل ورود فلزاتی از جمله

آالیندگی ماده افزودنی به روانکارها شناس��ایی کردند (.)16 ،6

کادمیوم ،س��رب ،منگنز ،آرسنیک و باریوم به آب و هوا و انتشار

دلیل تفاوت در این یافتهها میتواند ناش��ی از انتخاب نوع مواد

گازهای گلخانهای از جمله کلروفرمها ،دی اکسید کربن و متان،

افزودنی ،ش��رکت مورد مطالعه و نوع پایگاه داده جهت ارزیابی

عامل اصلی در انتشارات زیست محیطی مواد افزودنی هستند.

چرخ��ه حیات باش��د Ekman .و همکار نیز در تحقیق خود به

در راستای مطالعه حاضر ،تحقیقات انجام شده توسط  Millerو

این نتیجه دس��ت یافتند که علیرغم درص��د کم مواد افزودنی

همکاران نشان داد که روغن پایه دارای بیشترین میزان آالیندگی

در روانکارها (حداکثر  30درصد) ،این مواد بایس��تی در ارزیابی

در انتشار گازهای گلخانهای است ،دلیل این تفاوت در یافتهها این

چرخه عمر روانکارها لحاظ شوند (.)23

است که در پژوهش حاضر فاصله حمل و نقل تا پاالیشگاه در نظر

در نهایت باید متذکر ش��د در یک مطالعه ارزیابی چرخه حیات،

گرفته نش��ده اس��ت ( .)22همچنین  Figueiredoو همکاران،

بایس��تی از پایگاه دادههای مربوط به منطقه مورد مطالعه جهت

مصرف منابع انرژی را در پژوهش مقایسهای خود بین روغنهای

وارد کردن دادههای مربوطه اس��تفاده شود که متاسفانه بهدلیل

پای��ه معدنی و روغنه��ای پایه طبیعی ،بهعن��وان بخش اثرگذار

نوپا بودن مطالعه ارزیابی چرخه حیات و توجه کمتر ش��رکتها

روانکاره��ای خودرو بر محیط زیس��ت شناس��ایی کردند (.)10

به مس��ائل زیس��ت محیطی در کش��ورهای در حال توس��عه از

 Cuevasدر پژوهش خود س��میت زیس��تی و افزایش گازهای

جمله ایران ،تحقق چنین امری دش��وار اس��ت .به همین دلیل

گلخانهای را بهعنوان مهمترین اثرات زیس��تی روغنهای پایه در

در پژوه��ش حاضر برخی موارد مربوط به دادههای پسزمینه از

پژوهش مقایسهای خود برآورد نموده است (.)11

استانداردهای جهانی اخذ شده است.

از س��وی دیگر تحلیل مقایسهای بین روغن پایه و مواد افزودنی
روانکارهای خودرو مبتنی بر نمودار  3در ش��رکت مورد مطالعه

نتیجهگیری

روش��ن س��اخت که در تمامی بخشهای اثر انتشارات گازهای

گلخانهای ،تخریب الیه ازن ،اختناق دریاچهای ،اس��یدی شدن،

روانکاره��ای خ��ودرو در یک ش��رکت فعال نفتی انجام ش��ده

فلزات س��نگین ،مواد س��رطانزا ،م��واد کش��نده ،غلظت (مه)

اس��ت .در این راس��تا تالش ش��ده اس��ت با بکارگیری رویکرد

تابس��تانی ،غلظت (مه) زمستانی ،منابع انرژی و ضایعات جامد،

 LCAو در ط��ی چه��ار گام ،میزان آالیندگ��ی هر یک از مواد

هر چهار ماده افزودنی ش��امل مواد ضدزنگ ،مواد ضدس��ایش،

تش��کیلدهنده روانکارهای خ��ودرو ش��امل روغن پای��ه و مواد

پاککنندهها و اصالحکننده چس��بندگی روغن دارای بار زیست

افزودنی برآورد گردد و س��پس با رویکردی مقایس��های مبتنی

محیطی بیش��تری نس��بت به روغن پایه بودهاند .بهعبارتدیگر
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ای��ن پژوه��ش با ه��دف ب��رآورد آالیندههای زیس��ت محیطی

ناهید درستکار احمدی و همکاران

ب��ر روش ،Eco Indicator 95بیش��ترین آالیندگ��ی م��واد

پی کاهش اثرات زیس��ت محیطی این مواد و جایگزینی آنان با

زیر اشاره شده است:

است که در این پژوهش اثرات زیست محیطی فنولها بهعنوان

مواد آنتی اکس��یدان دیگر با آالیندگی کمتر باشند .الزم به ذکر

تش��کیلدهنده تعیین ش��ود .به برخی از نتایج بهدست آمده در
 -روغنه��ای پایه از طریق ورود گاز متان ،اکس��یدهای بتون،

مواد آنتی اکس��یدان مورد بررسی قرار گرفت پیشنهاد میگردد

دنبال دارند.

و سولفید هیدروژن با توجه به فرموالسیون روانکارها در شرکت

از س��ایر مواد آنتیاکسیدان از جمله اکسید زینک ،ایزو بوتانول

اکس��یدهای کربن و بنزن به هوا ،آالیندگی محیط زیست را به
 -مص��رف منابع انرژی ،ایجاد غلظت و مه تابس��تانی و انتش��ار

نفت مورد مطالعه بهره گرفت و با بررس��ی تحلیل چرخه حیات

روغن پایه به خود اختصاص دادند.

را در روغنهای روانکار انتخاب نمود.

هر یک از این مواد ،آنتی اکس��یدانی با بار زیست محیطی کمتر

گازهای گلخانهای بیشترین سهم را در بخشهای اثر مربوط به
 -مواد افزودنی دارای بیشترین میزان بار آالیندگی در بین مواد

همچنین در راس��تای کاهش اثرات زیست محیطی محصوالت

فلزات س��نگین و انتشار گازهای گلخانهای بیشترین سهم را در

در اس��تراتژیهای کالن و عملیات��ی ش��رکت گنجانده ش��ود،

ت محیطی
ش��رکت مذکور توصیه میگردد ،تا موضوعات زیس�� 

تش��کیلدهنده روانکارها خودرو بودند و مص��رف منابع انرژی،

حمایت و تعهد مدیران ارش��د س��ازمان در راستای پیادهسازی

بخشهای اثر مربوط به مواد افزودنی به خود اختصاص دادند.

 -مواد افزودنی از طریق ورود فلزات س��نگینی از جمله آرسنیک،

اس��تراتژیهای زیس��تمحیطی احصاء گ��ردد ،از فناوریهای

کلروفورمها ،دی اکس��ید کربن و مت��ان به هوا ،آالیندگی محیط

ش��ود ،برنامههای عملیاتی تولید در راس��تای کاهش استفاده از

جدید دوستدار محیط زیست برای تولید محصوالت بهره گرفته

کادمی��وم ،باری��وم و منگن��ز به آب و انتش��ار گازه��ای گلخانهای

س��وختهای فس��یلی طرحریزی گردد و ممیزیهای محیطی

زیست را به دنبال دارند.

بهص��ورت دورهای مبتن��ی ب��ر اس��تاندارهای روز جهانی انجام

 -گ��روه مواد ضدس��ایش از مواد افزودنی دارای بیش��ترین بار

زیس��ت محیطی بوده اس��ت و انتشار فلزات س��نگین و مصرف

گی��رد .همچنین میتوان کاهش فاصل��ه حمل و نقل مواد اولیه

اختصاص داده است.

اثرات زیست محیطی روغنهای موتور را بهعنوان پیشنهادهای

از تامینکننده تا تولید و ارائه کارگاهها و س��مینارهایی در مورد

منابع انرژی بیشترین سهم را در بخشهای اثر این ماده به خود
 -نتایج مقایس��های بین مواد تشکیلدهنده روانکارهای خودرو

کاربردی دیگر مطرح نمود.

سایش ،پاککنندهها ،اصالحکنندههای چربی و روغنهای پایه

به بررسی کل چرخه عمر و سناریوهای پایان چرخه عمر روانکارها

در نهایت به پژوهشگران پیشنهاد میگردد که در مطالعات آتی،

نش��ان میدهد که مواد ضد زنگ (آنتیاکس��یدانها) ،مواد ضد

پرداخته و می��زان آالیندگی زیس��تمحیطی روانکارها را در هر

به ترتیب با میزان  0/919 ،2/46 ،5/31 ،8/05و 0/709 mPt

بیش��ترین میزان آالیندگی محیط زیس��ت را به خود اختصاص

ی��ک از این مراحل با یکدیگر مقایس��ه نمایند .همچنین بهدلیل

بنابرای��ن با توجه به درصد تش��کیل دهندگی ک��م این مواد در

از مراح��ل چرخه عمر روانکارها بهعنوان یکی دیگر از موضوعات

ب��االی آنه��ا (تقریبا  90درصد) تمرکز بر روی اس��تفاده از مواد

میگردد در بررس��یهای آینده ،با تغییر مواد افزودنی و مقایسه

اهمیت میزان آالیندگی کربن ،بررس��ی ردپای کربن در هر یک

دادند.

روانکاره��ا (حداکث��ر  30-20درصد) و اثرات زیس��ت محیطی

اثرات زیس��تمحیطی آن ،ب��ه انتخاب بهترین م��واد افزودنی با

افزودنی دوس��تدار محیط زیس��ت ،نتایج چش��مگیری بر روی

کمترین اثرات زیستی در روانکارها پرداخته شود.

کاه��ش اثرات زیس��ت محیط��ی روانکارهای خ��ودرو به دنبال
خواهد داش��ت .ازاینرو ،پیش��نهاد میگردد مدیران شرکت در
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مهم در پژوهشهای آتی پیشنهاد میگردد .درعین حال پیشنهاد

... ارزيابي زیست محيطي روانكارهاي

تشکر و قدردانی

مالحظات اخالقی

ای��ن مقاله حاص��ل از بخش��ی از پایاننامه با عن��وان "طراحی

 انتشار،نویس��ندگان کلیه نکات اخالقی شامل عدم سرقت ادبی

جنبههای فنی و مهندسی سبد محصول" در مقطع دکترا است

.کرده اند

 دانشمحور با تاکید بر-مدل بهینه برای س��بد محصول س��بز

 تحریف دادهها و داده س��ازی را در ای��ن مقاله رعایت،دوگان��ه

.که با حمایت دانشگاه سمنان اجرا شده است
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Background and Objective: Today pollutants related to refineries and base oil
products have caused many concerns about environment. Among these, the share
of lubricants as one of the oil products is undeniable for causing environmental
problems, harmful pollutants for men and global warming. Recently LCA as a
beneficial tool is provided for finding solution to the environmental problems.
The aim of this study was to evaluate and compare environmental impacts of
lubricants and its ingredients (oil based and additives). Additionally, it was
attempted to identify the pollutants caused by the lubricants in order to replace
them by environmentally friendly components.
Materials and Methods: In this study, the system boundary was first identified
and then the life cycle assessment steps were carried out for vehicle lubricants.
Finally, the results were analyzed using SimaPro software based on the Eco
Indicator 95.
Results: Results showed that although additives made up about 20 percent of
the lubricants, more than 80 percent of the environmental pollutants were related
to them. These materials have a significant impact on greenhouse gas emission
and global warming as 91% of CO2 emission (7.81kg) of lubricants is related to
the additives. Also, these materials emit 0.00913 kg C2H4 and 0.0368 kg SPM,
which can make summer and winter smog. The car lubricants cause heavy metals
(3.95×10-5 kg Pb) to be released into water and release of carcinogenic substances
(4.2×10-6 kg B(a)P), which a very low percentage of it is allocated to base oil.
Conclusion: The most important environmental pollution of vehicle lubricants
was caused by the additives. Since the percentage of each additive to lubricants
includes antioxidant (40%), antiwear (23%), detergents (20%) and viscosity
modifier (17%), thus, the company must seek to change these types of additives
and replace them with the components with lower environmental impact in their
production cycles.
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