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 چكيده
هاي  آالينده با سنجشكارخانه سيمان شمال،  زيستي محيطهاي بهداشتي، ايمني و  ريسك حذف كاهش و كنترل  به منظور ،در اين تحقيق

ي الكتروفيلتر دودكش ، خروجي دودكش آسياب مواد جديد و خروج3 شماره ، آسياب مواد 2 شماره و  1 شماره هاي آسياب  هوا در محيط واحد
 هاي حاصل از پارامترهاي پساب آالينده همچنين سنجش ،و ذرات معلق CO، NO، NO2هاي گازي  ، مشتمل بر آالينده2 شماره كوره 

، ، عدد اولويت ريسك براساس پارامترهاي شدت، احتمال وقوع)ويليام فاين( هزينه تكنيك برآورد و توجيه، با استفاده از كارخانه مربوطه
هاي  هاي باال، ريسك سطوح ريسك به سه دسته ريسك. دشبيني  پيش 360تا  12و مقدار آن بين  قرار گرفتمحاسبه  مورد ميزان تماس

 .بندي شدند هاي پايين طبقه متوسط، ريسك
استانداردهاي موجود باالتر  هوا در كارخانه سيمان شمال در مقايسه با مقادير هاي آاليندهنتايج اين تحقيق نشان داده است كه غلظت برخي 

 6به طور متوسط  PMدر اين صنعت در حد مجاز و ذرات معلق  NOXهاي  آالينده، مقدار استاندارد برابر حدود دو COميزان آالينده . است
در سطح  ها جنبه درصد از 5/37 ،ها در سطح ريسك پايين درصد از جنبه 30بندي انجام گرفته، رتبه براساس. واحد باالتر از حد مجاز است

در اين تحقيق . قرار گرفتند باال بسيار در سطح ريسك ها جنبهدرصد از  5/7در سطح ريسك باال و  ها جنبهدرصد از  25ريسك متوسط، 
باال به سطح متوسط و سطح ريسك متوسط به سطح ريسك  هاي ريسكسطح  ،اصالحي هاي و اقدام هاسعي شده است كه با پيشنهاد

مديريتي مؤثري براي كاهش ميزان انتشارات و افزايش راندمان تجهيزات غبارگير به منظور  كارهاي راه پايان،در . ل يابندتر تقلي پايين
 .شده است ارايهمديريت بهتر كارخانه مذكور 
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 سرآغاز
نه را توجه به اصول توسعه پايدار ، مديريت صنايع در دنياي امروز

به رعايت آن  ملزمضوابط و استانداردهايي كه  تنها از نقطه نظر
 ،دنياي پر رقابت امروزبلكه در  د،ده نظر قرار ميباشند مد مي

 هاي بهداشت محيط جزو مزيت و زيستي محيطتوجه به اصول 
روند رشد نگاه . شود هاي سازماني مي رقابتي در تدوين استراتژي

روز افزون و توسعه پايدار  زيستي محيط جوامع به اهميت امور
را در  اين اصول دباي ها مي سازمان ،است، از اين رو

هرگونه فعاليت  ،از سوي ديگر .نمايندها لحاظ  گيري تصميم
كند  زيست طبيعي تحميل مي را بر محيط مخاطراتي، اي توسعه

با توجه به ماهيت پروژه و  كه ابعاد اين خطرات احتمالي
 ,Wypych( متفاوت خواهد بودزيست  محيطهاي  حساسيت

درميان صنايع مختلف صنعت ). 1387، و همكاران جوزي؛ 2005
ترين صنايع موجود  مخاطره آميزو  ترين هممسيمان از جمله 

ز ا CO2 سهم صنعت سيمان در انتشاراي كه  باشد، به گونه مي
 ,.Zemba et al( است% 6ساير صنايع بيشتر بوده و در حدود 

1996.(  
، نياز به هاي كاري جديد پيشرفت روزافزون صنايع و ايجاد محيط

ا افزايش داده رحوادث و پيشگيري از بروز  سطح ايمني يارتقا
را بر  مخاطراتي، توسعههاي مرتبط با  گونه فعاليتهر .است

منظور پيشگيري از  هب كهكند  طبيعي تحميل ميزيست  محيط
 هاي ريسكگونه حوادث، ارزيابي و مديريت  بروز اين

يندهاي شيميايي توليد افر. باشد ميامري الزامي  زيستي محيط
نعتي هاي ص محيطتراقي ديگر منابع اح و اين صنعتسيمان در 

ها با مخاطرات مختلفي از نظر  به دليل ماهيت و نوع فعاليت
در نتيجه پتانسيل آسيب به  .باشد ميهمراه زيست  محيط

وجود  همواره حادثه رويداددر صورت زيست  محيطتجهيرات و 
؛ Zemba et al., 1996؛ (Nessel et al., 1991رد دا

Schuhmacher et al., 20041387و همكاران،  ؛ جوزي(.  
در رتبه هاي فسيلي  به دليل استفاده از سوخت ،سيمانصنعت 

عامل  CO2و انتشار شمار آمده،  ترين صنايع جهان به دوم آلوده
توجه به امر ميزان  ،بنابراين ،مهم در گرمايش جهاني است

اين صنعت از  فرايندها در  و برآورد و توجيه هزينه CO2توليدي 
هاي گازي  اهم آلودگي .بااليي برخوردار استاهميت بسيار 

اكسيد  كارخانه ناشي از انتشار بوي بد در سيستم توليد تر، دي
هاي  گوگرد و ناشي از سوخت نامناسب و عدم تنظيم دستگاه

هاي  كننده محيط كه از دودكش گازهاي آلوده. باشد ميسوخت 

و  CO2 ,NOx ,SH2 SO2, :شوند شامل كارخانه سيمان خارج مي
؛ (Alcock et al., 1999 باشند مي) PM()1( معلق ذرات

Brzuzy & hites, 1996 ؛Kalafatoglu et al., 2001 ؛
Sidhu et al., 2001 ؛(Isikli and Demir, 2003 . ذرات ورود

همچنين انباشت غبار دريافتي توسط  ،به اتمسفر )PM( معلق
غبارگيرها در محيط اطراف كارخانه از مشكالت مهم 

چون غبار حاوي مقدار زيادي . كارخانه سيمان است زيستي يطمح
اي است كه عمليات استخراج، خردايش،  سيمان يا مواد اوليه

اختالط و كلسينه شدن جزئي روي آن انجام شده است، به 
اين غبار، سبب افزايش توليد و كاهش مصرف مجدد كارگيري 

رف همچنين تجمع آن در اطراف كارخانه و ص ،انرژي شده
مضاف بر . سازد هاي مربوط به انتقال و دفع را منتفي مي هزينه

كه به دليل تغيير شرايط طبيعي خاك و انتشار غبار به محيط  اين
ي بعدي را نيز به دنبال دارد زيست هاي محيط اطراف، آلودگي

 ). 1386چهرگاني، (
آوري  ع، ميزان انتشار گرد و غبار، جمعمنابي در خصوص تحقيق

درود توسط موسويان  هاي مختلف كارخانه سيمان خشآن در ب
گيري  نتايج حاصل از اندازه .صورت گرفته است ،1386در سال 

با طراحي سيستم جديد  صورت گرفته نشان داده است كه
 عملكرد و برداري بهره نحوه با و هيبريد سيستم پيشنهاد و غبارگير

كان ساخت جديد، ام آوري فناي و استفاده از  فيلترهاي كيسه
ي با مقاومت حرارتي و كششي باال جهت كاهش ميزان ها كيسه

 ).1387قمصري و مصطفوي، ( ،ذرات معلق خروجي وجود دارد
ارزيابي ريسك  مطالعاتانجام كه سابقه  به اين توجهبا 

زياد نيست و در زمينه كارخانجات  چنداندر كشور  زيستي محيط
اي تا كنون به  ن مطالعهسيمان به ويژه كارخانه سيمان شمال چني

 براي اولين بار اين تحقيق در ،بنابراين .انجام نرسيده است
كارگيري تكنيك ويليام فاين در ارزيابي و مديريت  هخصوص ب

در اين كارخانه صورت  زيستي محيطريسك بهداشتي، ايمني و 
 .گرفته است

 

 ها مواد و روش
 كارخانه سيمان شمال 

در سال  هكتار 44احت بالغ بر كارخانه سيمان شمال به مس
 -تهران كيلومتري جاده 36در استان تهران و در فاصله  ،1333
موقعيت مكاني كارخانه سيمان  ،)1(شكل  .دشتأسيس  آبعلي

نخستين خط . دهد اقع در نزديكي شهر تهران نشان ميشمال را و
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برداري قرار گرفت  مورد بهره ،1334توليد سيمان شركت در سال 
تن كلينگر  60باشد و روزانه  ط هم اكنون نيز فعال ميو اين خ

 ،1349خط دوم توليد سيمان شركت در سال . كند سفيد توليد مي
تن در  300 توليد ظرفيت اين خط. برداري قرارگرفت مورد بهره

كلينكر سفيد  نيز باشد كه هم اكنون روز كلينكر خاكستري مي

روش توليد . باشد ميتن در روز  200گردد و ظرفيت آن  توليد مي
اين كارخانه با ظرفيت توليد  .باشد سيمان اين خط نيز تر مي

 -هاي خاكستري تن كلينكر و از نوع سيمان 738000ساليانه 
 . توليد خشك و تر در حال فعاليت است فرايندسفيد طي 

 

 
 موقعيت مكاني كارخانه سيمان شمال): 1(شكل 

 

 پژوهش  روش
هش، ارزيابي ريسك بهداشتي، ايمني و هدف از انجام اين پژو

ناشي از آن در واحد صنعتي  و كاهش مخاطرات زيستي محيط
كننده سيمان سفيد سيمان شمال تنها توليد .سيمان شمال است

كشور است كه ظرفيت توليد ساالنه سيمان سفيد آن در حدود 
انه به دو سيستم فيلتراسيون كارخ .تن در سال است 85000

قمصري و مصطفوي، ( باشد ميفيلتر  يلتر و بگصورت الكتروف
 زيستي محيط به منظور ارزيابي ريسك بهداشتي، ايمني و). 1387

با لحاظ  منطقه زيست محيطدر منطقه عالوه بر شناخت كامل 
ي مختلف ها جنبهآن،  زيستي محيطهاي  كردن حساسيت و ارزش

ي با گردآور ،براي اين منظور. شود تحليل مي بررسي و ريسك
همچنين بازديد  ،ها اطالعات مورد نياز و بررسي سوانح و علل آن

عنوان روش  هب »ويليام فاين«نظر تكنيك از واحدهاي مورد
د كه يك تكنيك ارزيابي ريسك سازمان يافته و شمناسب تعيين 

سيستماتيك جهت شناسايي خطرات بالقوه و برآورد سطح ريسك 
يك سطح قابل قبول كاهش آن به مديريت ريسك و  در راستاي

پس از  ،به اين منظور). 1387جوزي، ؛ 1386حبيبي، ( است
خانه، خطرات و عوامل بالقوه ها و فرآيندهاي كار شناسايي فعاليت

شناسايي  ، حوادث روي داده در كارخانه سيمان شمالرسان آسيب
و سپس با توجه به شدت اثر، احتمال وقوع و پيامدهاي احتمالي 

و تجهيزات، كار ارزيابي و زيست  محيطسان، مواجهه آن بر ان
اي انجام ه گيري بر اساس اندازه. ها انجام شد بندي ريسك طبقه

ازهاي خروجي با ميزان غلظت گ شده توسط كارخانه سيمان
و ميزان گرد و غبار منتشره با  Testo350استفاده از دستگاه 

نه در كارخا. دشگيري  اندازه Sick C200دستگاه  استفاده از
بطور ايستگاه  6هوا  هاي آاليندهسيمان شمال در رابطه با 

هاي  مختلف كارخانه كه محل ايستگاه هاي تصادفي در بخش
و  1 شماره هاي  گازي و ذرات معلق كوره هاي آاليندهگيري  اندازه

، آسياب مواد 4 شماره ، سيمان واحد 3 شماره ، كوره واحد 2 شماره 
جديد و محوطه بارگيرخانه خاكستري  ، واحد آسياب مواد3 شماره 

به منظور تعيين  .دشها انتخاب  گيري آالينده اندازه، باشد مي
و ذرات  )NO ،CO، SO2،NO2، THC)2 هاي غلظت آالينده

هاي  تفاده از روشموجود در محيط داخلي كارگاه با اسمعلق 
روش سنجش ذرات در ترين  عمومي( برداري گراويمتري نمونه

 10رون و پايين ميك 10تواند ذرات با قطر باال  مي محيط كار كه
روشي براي ( ، قرائت مستقيم)گيري كند ميكرون را اندازه

روشي ( ، گاز كروماتوگرافي)گيري گازها و بخارها است اندازه
 جذب اتمي، ، اسپكترو فتومتري)ها جهت سنجش هيدروكربن

 :بر اساس متدهاي )روشي جهت سنجش ميزان فلزات سنگين(
)OSHA ID121, DSHA CSI, NIOSH 1401. NIOSH 

1501, OSHA 69, NIOSH 1500, NIOSH6604(  و
مربوط به كميته فني بهداشت  مقايسه آن با ضوابط تماس شغلي

همچنين ميزان آلودگي . استفاده شد ITCOH )3(اي كشور حرفه
برداري فوق  د و عمليات نمونهشجش نپساب مورد مطالعه س
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 VD12470 ،VD13486ندرج در دستورالعمل مبتني بر مفاد م
صادره از سوي انجمن مهندسين آلمان و مطابق با شيوه موسوم 

 انجام گرفته است DIN-1314,1319به شيوه استانداردهاي 
 ). 1389، مستندات كارخانه سيمان شمال(
 

  دودكشدستگاه سنجش گازها در هواي  •
توسط  CO ،NO ،NO2 ،THCگيري پارامترهاي گازهاي  اندازه

با استفاده از سنسورهاي الكتروشيميايي  Testo 350دستگاه 

گيري با توجه به استانداردها  اندازه دستگاه جهت .ده استشانجام 
در نزديكي دهانه دودكش توسط كارشناسان نصب و توسط 

توسط و در طرف ديگر وصل است  دستگاه اي كه در انتهاي لوله
 فشار و سرعت و ديگر به مانيتور متصل شده است، سيمي

مشخصات . دشها مشخص  هاي گازها و ميزان غلظت آن شاخص
 .ارايه شده است ،)1(اين دستگاه در جدول 

 

 )1389مستندات كارخانه سيمان شمال، ( جهت سنجش گازها Testo350مشخصات دستگاه ) : 1(جدول
 كشور سازنده )ppm( تفكيك قدرت )ppm( گيري محدوده اندازه مورد سنجش هاي آالينده نام دستگاه

Testo 350 

CO 0-10000 1/0± 
 NO 0-4000 1/0± ايتاليا

NO2 0-500 1/0± 
THC 0-100 1/0± 

 

 دستگاه سنجش ذرات معلق در هواي محيط •
 Sickميزان غلظت ذرات معلق در هواي محيط توسط دستگاه 

C200 يك پمپ كوچك هواي محيط كه توسط  دشگيري  اندازه
كند و در مدت زمان معيني، حجم مشخصي را  مكش ميرا 

 ،)2( در جدول. كنند ي كرده و فيلتر مربوطه را وزن ميگير اندازه
مشخصات دستگاه سنجش ذرات معلق در كارخانه سيمان شمال 

 .ه شده استيارا

 

 )1389مستندات كارخانه سيمان شمال، ( براي سنجش ذرات Sick C200مشخصات دستگاه ) : 2(جدول 

 گيري  محدوده اندازه (mg/m3)قدرت تفكيك  كشور سازنده
 هواي محيط

 آالينده مورد 
 سنجش

 نام دستگاه

 PM2.5- PM10 Sick C200 (mg/m3) 500 – 0/001 ±001/0 آلمان
 

 استفاده از تكنيك ويليام فاين •
هاي منعطف ارزيابي  تكنيك ويليام فاين از جمله روش

از فعاليت  تي و اقتصادي ناشيبهداش ،زيستي محيط هاي ريسك
كه در سامانه مديريت بهداشت و  شود واحد صنعتي شناخته مي

به منظور . آيد به حساب ميهاي متواتر  ايمني از جمله روش
بندي  الزم است تا رتبه ،با تكنيك ويليام فاين ارزيابي ريسك

بندي ميزان  رتبه و بندي احتمال وقوع ريسك رتبه شدت اثر،
، 3(با جداول  بر اساسي آن ها جنبهو  ها يك از فعاليتهر  تماس

 .دشواستخراج ) 5، 4
ها در اين روش براساس  بندي ريسك جهت امتيازدهي و اولويت

بندي شدت اثر،  ضرب رتبه از محاسبه حاصل) 5، 4، 3(  جداول
بندي ميزان تماس نمره ريسك  بندي احتمال وقوع و رتبه رتبه

 . شود مي محاسبه) 1(مطابق رابطه 
)1(       A* B* C  = نمره ريسك 

بندي احتمال وقوع  امتياز حاصل از جدول رتبه: A كه در آن
بندي  امتياز حاصل از جدول رتبه:  Bريسك يا احتمال تأثير آنها، 

بندي ميزان  امتياز حاصل ازجدول رتبه:  Cشدت پيامد خطر و 
 . باشد تماس يا عوامل بالقوه خطرناك مي

 

با استفاده از روش  )RPN)4خص محاسبه شا -
 توزيع فراواني

بر  )5()جنبه(پس از تعيين نمره ريسك، حاالت خرابي بالقوه 
صورت نزولي از باالترين عدد اولويت  به RPNمبناي مقدار 

بندي شدت اثر، احتمال وقوع و ميزان  ضرب رتبه حاصل(ريسك 
 مرتب و سپس 24ترين عدد اولويت ريسك تا پايين 360) تماس

با استفاده از روش توزيع فراواني  RPNپذيري يا  درجه مخاطره
 .تعيين شد
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 )1387جوزي، ( در تكنيك ويليام فاين )B( بندي شدت پيامد اثر رتبه: )3(جدول

 
 )1387جوزي، ( در تكنيك ويليام فاين) A( بندي احتمال وقوع ريسك رتبه) : 4( جدول

 شرح احتمال وقوع امتياز
 .باشند ميافتد و غيرقابل كنترل  طور روزانه يا هفتگي اتفاق مي هاغلب محتمل هستند، ب 10
 .جهت كنترل هزينه نيرويي خارج از توان نياز دارد افتد، است، امكان وقوع وجود دارد، ماهيانه اتفاق مي 50 -50شانس وقوع  6
 .سطح شركت است فتد و قابل كنترل درا درصد، طي سال چندين بار اتفاق مي 50تواند تصادفي اتفاق بيافتد، شانس وقوع كمتر از مي 2
 .باشند د و قابل كنترل در مبدأ ميت اتفاق بيافتندرت ممكن اس هافتد، اما امكان وقوع دارد، ب از تماس اتفاق نمي پساحتماالً تا چند سال  5/0
 .افتد وقوعي غير ممكن دارند يا هرگز اتفاق نمي 1/0

 

 )1387جوزي، ( در تكنيك ويليام فاين )C( بندي ميزان تماس رتبه) : 5(جدول
 امتياز شرح ميزان تماس

 10 يندهساعت، انتشار مداوم آال 8به طور پيوسته، روزي چندين بار، تماس بيش از 
 6 ساعت، انتشار زياد آالينده، دوره اي به هنگام انجام تعمير 8الي  6اغلب، هفته اي چندين بار، تماس بين 
 3 ساعت در روز، انتشارمتوسط آالينده، ماهيانه و به شكل موردي 6الي  4گه گاه، ماهي چندين بار، تماس بين 

 2 ساعت در روز، انتشار غير عادي آالينده، فصلي 4لي ا 2به طورغيرمعمول، سالي چندين بار، تماس بين 
 1 ساعت در روز، انتشاركم آالينده 2الي  1به ندرت، چندسال يك بار، تماس بين 

 5/0 ساعت در روز، انتشار قابل اغماض آالينده، ساليانه و به شكل موردي 1طور جزيي، خيلي كم، تماس كمتراز  به
 1/0 و بدون انتشار آالينده بدون تماس، بدون فركانس وقوع

 

پذيري از روش توزيع نرمال فراواني  مخاطرهبراي محاسبه درجه 
نياز به دو مولفه  استفاده شده است كه براي محاسبه اين روش

محاسبه ) 3و  2(هاي  كه از رابطه باشد ميه و طول رده تعداد رد
از  و طول رده) 2(بدين ترتيب كه تعداد رده از رابطه  ندشو مي

لويت ريسك ترين مقدار عدد ا ترين مقدار و بزرگ تفاضل كوچك
ه حدود رده محاسبه شد و ها به دست آمد و در ادام بر تعداد رده

فراواني را اي كه بيشترين  بر اساس ميانگين حدود رده در پايان
  .قرار گرفتمحاسبه  مورد پذيري دارا بود درجه مخاطره

)2( Logn  3/31+ = ردهعداد ت  
 

 )3(            

 شرح شدت ريسك امتياز

10 
المللي روي شهرت سازمان،  بين ر، اث)ميليون تومان 150بيش از(طوالني مدت، خسارت مالي  آثاري با زيست هاي غيرجبران محيط خسارت

 )حد مجاز از بيشتر% 50(حد آالينده  حد منابع و انرژي، غلظت بيش از مصرف بيش از

8 
هاي مالي بين  خسارت، ميان مدت آثاري با زيست قابل جبران محيطغير هاي م بيش از يك نفر، خسارتيآسيب منجر به از كار افتادگي دا

% 30(صورت ملّي، مصرف نسبتاً زياد منابع و انرژي، غلظت نسبتاً زياد آالينده  هروي شهرت سازمان ب اثرميليون تومان،  150الي  100
 )حد مجاز بيشتر از

6 
روي شهرت سازمان  ميليون تومان، اثر 100الي  50كوتاه مدت، خسارت مالي بين  آثاربا زيستي  هاي غيرقابل جبران محيط خسارت

 حد مجاز از بيشتر% 10منابع و انرژي، غلظت آاليندهد مصرف زيا صورت محلي، هب

5 
ميليون  50الي  5 طوالني مدت، خسارت مالي بين آثاري با زيست محيط هاي قابل جبران  آسيب طوالني مدت بدون ناتواني دائمي، خسارت

 حد مجاز يش ازب% 5صورت محلي، مصرف متوسط منابع و انرژي، غلظت آالينده  هروي شهرت سازمان ب تومان، اثر

4 
ميليون تومان، اثر بر روي شهرت  5 از كوتاه مدت، خسارت مالي كمتر آثاربا  زيستي محيطهاي قابل جبران  آسيب موقتي، خسارت

 حد مجاز از بيشتر% 5از  صورت درون سازماني، مصرف كم منابع، غلظت آالينده كمتر هسازمان ب

2 
روي شهرت سازمان  ، خسارت مالي كمتراز يك ميليون تومان، اثر)روز و كمتر دوره درمان 3(هاي اوليه  ي، نيازمند كمكيآسيب جز

 استاندارد كم منابع، غلظت آالينده در حد ارصورت درون واحدي، مصرف بسي هب

 زيستي محيط هاي بيشتر، خسارت مالي قابل صرفه نظر، بدون اثر روي شهرت سازمان، بدون خسارت بدون نياز به بررسي 1
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پذيري صورت گرفته و  بندي براساس درجه مخاطره رتبه ،سپس
پس . ها تعيين شد يك از فعاليت هر زيستي محيطسطح ريسك 

آمد بدين  دست بهها  حدود رده، فراواني هر يك از رده از تعيين
 -191(مورد از اعداد اولويت ريسك در حدود رده  12ترتيب كه 

اولويت  عدد 40مجموع  به عبارت ديگر از. گرفتند قرار) 136
درجه  ،بنابراين. ار گرفتندمورد در اين محدوده قر 12، ريسك

از ميانگين حد  يا 192و  136 پذيري از ميانگين دو عدد مخاطره
بر اين . آمد دست به 163باالي اين رده، برابر با  و حدپايين 
 يهاي دستگاه و دش يينتع 163 با برابر پذيري مخاطره درجه اساس

نظر مورد پذيري مخاطره درجه از باالتر ريسكشان اولويت اعداد كه
شناخته  هايي با اولويت ريسك بحراني، بودند، به عنوان فعاليت

 . اصالحي دارند هاب شدند كه نياز به اقدام
استفاده  Excelافزار  از نرم ،ها به منظور محاسبات و تحليل داده

و پس  ست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتد د و نتايج بهش
با سطوح باال ومتوسط و پايين، راهكارهايي  هاي ريسكاز تعيين 

 .دش ارايهسطح باال  هاي ريسكبه منظوركاهش 
 

 ها يافته
هاي مختلف كارخانه سيمان شمال  هاي توليدي در بخش آالينده

، THC و CO ،NOx ،SO2هاي  كلي شامل آاليندهطور هب

انجام شده  هاي گيري اندازهباشد كه با  وغبار و پساب ميگرد
در  THC و NOx ،SO2 هاي آاليندهتوسط كارخانه ميزان غلظت 

به دليل مجاز بودن در مقايسه با استاندارد  هواي سايت كارخانه
نتايج  ،)6(در جدول  .قابل اغماض است زيست سازمان محيط

واحدهاي توليدي خروجي از دودكش  COآناليز آالينده گازي 
 .شده است ارايهسيمان شمال 

گيري شده حاصل  اندازه COميزان غلظت  ،)6(جدول  بر اساس
 ppm 589، حدود 2 شماره دودكش الكتروفيلتر كوره  فراينداز 
در اين واحد  CO ميزان غلظت گاز فراينددر اين . باشد مي

 ppm( زيست محيطسازمان حفاظت  صنعتي بيش از حد استاندارد
 8كه در صورت تماس بيش از  )1383كيواني، ( ،است )304
. شود هاي تنفسي مي ت كار با اين گاز منجر به بيماريساع

 2 شماره حاصل از دودكش الكتروفيلتر سيمان  COخروجي گاز 
 COغلظت گاز . گيري شده است اندازه ppm 672به ميزان 

به  3 ره شماخروجي از دودكش الكتروفيلتر كوره و آسياب مواد 
به  4 شماره مان ، دودكش الكتروفيلتر سيppm 530 ميزان
خروجي از دودكش  COميزان غلظت گاز  ،ppm 620ميزان

و در فيلترخانه آسياب مواد  ppm 535 فيلترخانه گريت كولر
گيري  اندازه CO ،ppm 1043جديد سيمان شمال غلظت گاز 

  .شده است
 

 )1389كارخانه سيمان شمال،  HSEگزارش واحد ( ها خروجي از دودكش COميزان غلظت آالينده گاز : )6(جدول 
 وضعيت انطباق مرجع قانوني )ppm(گيري شده  ميزان اندازه گيري ايستگاه اندازه

 باالتر از حد مجاز زيست محيطسازمان  589 2  دودكش الكتروفيلتر كوره
 ر از حد مجازباالت زيست محيطسازمان  672 2  دودكش الكتروفيلتر سيمان

 باالتر از حد مجاز زيست محيطسازمان  530 3  دودكش الكتروفيلتر كوره و آسياب مواد
 حد مجاز باالتر از زيست محيطسازمان  620 4 دودكش الكتروفيلتر سيمان

 حد مجاز باالتر از زيست محيطسازمان  535 كولرگريت  )Bag House(دودكش فيلترخانه 
 حد مجاز باالتر از زيست محيطسازمان  1043 آسياب مواد جديد )Bag House( دودكش فيلترخانه

 
دي گيري ذرات معلق در واحدهاي تولي اندازه ،)7(در جدول 

با توجه به نتايج حاصل . شود كارخانه سيمان شمال مشاهده مي
گيري غلظت ذرات معلق موجود در هواي آزاد كارخانه  از اندازه

ن روستاي مسكوني باغكمش واقع در تري سيمان شمال و نزديك
كيلومتري جنوب كارخانه، از خروجي دودكش الكتروفيلتر  3حدود 
گين غلظت ذرات معلق كه ميانشود  ميمالحظه  2 شماره كوره 

در مقايسه با حد  µg/m3 156 برداري شده در محل نمونه

اندكي باالتر از  ،)µg/m3 150( زيست محيطسازمان استاندارد 
ميزان غلظت ذرات معلق  .)1383كيواني، ( استحد مجاز 

 µg/m3 157نيز  2 شماره ز دودكش الكتروفيلتر سيمان خروجي ا
 .باشد ميمشخص شده كه اندكي باالتر از حد مجاز 

معلق خروجي دودكش الكتروفيلتر كوره و آسياب  ميزان ذرات
غلظت ذرات معلق . است µg /m3 156، به ميزان 2 شماره مواد 
، به ميزان 4 شماره دودكش سيمان   گيري شده در خروجي اندازه
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µg/m3 158 غلظت . باشد  است كه بيشتر از حد استاندارد مي
و ذرات معلق  µg/m3 160ذرات معلق دودكش فيلترخانه گريت 

 µg/m3خروجي حاصل از دودكش فيلترخانه آسياب مواد جديد 

 .باشد مي 164
 

 )1389كارخانه سيمان شمال،  HSEگزارش واحد (ها  الينده ذرات معلق خروجي از دودكشميزان غلظت آ): 7(جدول 

 گيري ايستگاه اندازه
گيري  ميزان اندازه

 (µg/m3) شده
 انطباق وضعيت مرجع قانوني

 باالتر از حد مجاز زيست محيطسازمان  156 2  دودكش الكتروفيلتر كوره
 باالتر از حد مجاز زيست محيطسازمان  157 2  تر سيماندودكش الكتروفيل

 باالتر از حد مجاز زيست محيطسازمان  156 3  دودكش الكتروفيلتر كوره و آسياب مواد
 حد مجاز باالتر از زيست محيطسازمان  158 4  دودكش الكتروفيلتر سيمان

 حد مجاز باالتر از زيست محيطسازمان  160 كولرگريت  )Bag House(اي  دودكش محفظه كيسه
 حد مجاز باالتر از زيست محيطسازمان  164 آسياب مواد جديد) Bag House(اي  سهدودكش محفظه كي

   

شود كه  ده ميمشاه ،آمده دست بهگيري  بر اساس نتايج اندازه
، بارگيرخانه 2و  1  هاي آسياب مواد تمامي كارگران سالن

، 2و  1  سفيد، كورهيرخانه ، بارگ3  خاكستري، آسياب گچ واحد
، 3  ،كوره واحد 4 آسياب سيمان واحد، 3  سنگ شكن واحد

ار تنفسي بيش هيتر، در معرض گرد و غبار كلي و گرد و غب پري
تواند به داليل نقص در طراحي و  كه مي باشند از حد مجاز مي

هواي داخل  ها، فشار و سرعت نامناسب جنس نامرغوب كيسه
مناسب از نظر كيفيت و حجم و سرعت ورود  م نافيلترها، مواد خا

كه ها باشد  ل تجهيزات و نقص فني عملكرد كورهمواد به داخ
حد مجاز تراكم گرد و غبار  .شده است ارايه ،)8(نتايج در جدول 

 است زيست محيطاستاندارد سازمان  كلي و تنفسي بر اساس
 ).1383كيواني، (

 

 هاي كارخانه  و غبار كلي و تنفسي در سالن گرد گيري نتايج اندازه) : 8(جدول 
 )1389كارخانه سيمان شمال،  HSEگزارش واحد (

 

 بررسي پساب خروجي كارخانه سيمان
گيري مقدار كلر آب آشاميدني، ثبت آمار و حوادث به  اندازه

برابر خواسته اداره  ساله ماهه و يك 6ماهه،  3صورت ماهيانه، 
ايمني و  بازديدهاياستان تهران،  زيست محيطكل حفاظت 

ز نظر ايمني و بهداشتي از واحدهاي مختلف ثبت شده و نواقص ا
گيري شده از  توجه به نتايج اندازه با. شود بهداشتي پيگيري مي

فلزات ، پساب خروجي، پارامترهاي شيمي و فيزيك فاضالب
هاي شيمي و  وامل باكتريولوژي توسط آزمايشگاهسنگين و ع

 غبار و حد مجاز گرد
 )mg/m3( تنفسي

 غبار و تراكم گرد
 )mg/m3( تنفسي

 و حد مجاز تراكم گرد
 )mg/m3( كلي غبار

غبار  و تراكم گرد
 )mg/m3( كلي

تعداد 
 نمونه

 برداري محل نمونه

 2و  1آسياب مواد  4 13,4 10 6,2 5
 2و  1 كوره  4 12,56 10 5,89 5
 3  آسياب گچ واحد 4 12,89 10 5,43 5
 بارگيرخانه سفيد 4 9,74 10 4,5 5
 بارگيرخانه خاكستري 4 22,1 10 11,3 5
 3  آسياب سيمان واحد 4 17,8 10 8,2 5
 4  آسياب سيمان واحد 4 12,1 10 5,4 5
 ترهي پري 4 10,65 10 3,58 5
 3  كوره واحد 4 14,25 10 6,32 5
 3  سنگ شكن واحد 4 10,5 10 4,7 5
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كيفيت و بهداشت آب و  فيزيك و باكتريولوژي امور كنترل
 . فاضالب وزارت نيرو مورد سنجش قرار گرفت

دهدكه در  ي پارامترهاي مختلف پساب نشان ميگير اندازه
امالح محلول  ميزان و )COD)6( ،BOD)7خروجي پساب ميزان
ميزان فلزات سنگين، مواد  ،همچين .باشد در حد استاندارد مي

در  ،باشند استاندارد ميگر پارامترها در حد معلق، سختي آب و دي
كه ميزان نيترات و دترجنت ورودي به پساب باالتر از حد  حالي

  .مجاز است
و بيشترين  3/7در پساب خروجي شركت  pHكمترين ميزان 

در يك دوره ساالنه  8/7يانگين و داراي م 5/8ميزان اين پارامتر 
را  5/8الي  6 به ميزان pHنيز  زيست محيطسازمان . باشد مي

 شمارد كه در نتيجه، هاي سطحي مجاز مي هت تخليه به آبج
تمامي موارد گزارش شده از ميزان پارامتر مذكور در پساب 

 . باشد ده مجاز ميخروجي شركت در محدو
BOD5 حداقل ميزان

گرم در  ميلي 2در پساب خروجي شركت ) 8(
 30زيست تا  استاندارد سازمان محيط. ليتر گزارش شده است

را براي تخليه در  BOD5گرم در ليتر  ميلي )50 يا لحظه(
در  BOD5شمارد كه در نتيجه ميزان  هاي سطحي مجاز مي آب

ميزان  .تر از حد استاندارد قرار دارد پساب خروجي شركت پايين
COD ان داراي ميز ،ساله در بررسي صورت گرفته در دوره يك

سازمان  كه با توجه به استاندارد باشد گرم در ليتر مي ميلي 43
گرم در ليتر را  ميلي )100 يلحظه ا( 60كه ميزان  زيست محيط

در پساب خروجي  CODدر فصل بهار ميزان  ،شمارد مجاز مي
 . باشد تر از حد مجاز مي شمال پايينشركت سيمان 

گرم  ميلي 0,69ك در پساب خروجي شركت حداقل ميزان آمونيا
 2,36تا  زيست يطمحد سازمان استاندار. در ليتر گزارش شده است

هاي سطحي  گرم در ليتر آمونياك را براي تخليه در آب ميلي
خروجي شمارد كه در نتيجه ميزان اين پارامتر در پساب  مجاز مي

 .تر از اين ميزان قرار دارد شركت پايين
نتايج بررسي عوامل باكتريولوژي از پساب خروجي  ،همچنين

اي انجام شده  هه طور دورصنعت سيمان كه در فصول مختلف ب
دهد كه ميزان كليفرم گرماپاي در بررسي صورت  نشان مياست، 

 MPN/100cc )9(گرفته در دوره يكساله داراي حداكثر ميزان
تا  زيست محيطكه سازمان  با توجه به اين. باشد مي 16000

MPN/100cc 400 هاي سطحي  را براي تخليه پساب ها به آب
باالتر از حد  پاي بسيارگرما مجاز دانسته است، ميزان كليفرم

 ). 1389 شمال، سيمان كارخانه HSE واحد گزارش( باشد مي مجاز

 بررسي وضعيت ايمني واحدهاي مورد مطالعه
توان به سقوط  مي ،حوادث شغلي در صنعت سيمان ترين مهماز 

اجسام از جرثقيل، تماس با مواد شيميايي، برق گرفتگي، تماس با 
يل ريخت و پاش روغن بر روي زمين، برق، ليز خوردن به دل

 در بدن در تجهيزات و اجسام و ايجاد شكستگي يگيرافتادن اجزا
. ، برخورد با اشياء، تصادف، مواد داغ، پرتاب پليسه اشاه نمودها آن
بلكه زاييده عللي  ،آيند نح و حوادث خود به خود بوجود نميسوا

 :شوند مي دسته تقسيم 3علل حوادث در صنعت سيمان به .هستند
تفاده از حوادثي كه به علت عدم اس(رفتار فردي غير ايمن  .1

 ) دهند وسايل حفاظت فردي رخ مي
همچنين  غيراستاندارد،مسير، پلكان و كف (شرايط غير ايمن  .2

 ) آلوده شدن محيط به مواد چرب و لغزنده
 خطاي مديريتي  .3

ميزان حوادث شغلي بر حسب علل آن در واحدهاي ساختماني، 
دهد كه  الكتريك، مكانيك و معدن نشان مي وپورت، برق ترانس

 ،در مرحله بعد برق و الكتريك وبيشترين حوادث در بخش 
ستري اولويت برداري از سيمان خاك هاي ترانسپورت و بهره بخش

عدم استفاده از وسايل حفاظت . دهند را به خود اختصاص مي
ات، انجام فردي، عمل اشتباه، نگهداري و تعميرات ناقص تجهيز

كار در موقعيت خطرناك، انتخاب غلط محل استقرار، داليل بروز 
گزارش (اند  بوده 1388يمان شمال در سال حادثه در كارخانه س

 ). 1389كارخانه سيمان شمال،  HSEواحد 
دث رخ داده در كارخانه مشاهده راواني علل حواف ،)1(نمودار  در

 .باشد افراد مربوط مي صد حادثه به سقوطد كه باالترين درشو مي
 

 
درصد فراواني علت وقوع حوادث سيمان ): 1(نمودار 

 )1389كارخانه سيمان شمال،  HSEگزارش واحد ( شمال
 

 ارزيابي ريسك
 دي سيمان با ـاي توليـدهـاي واحـه ي ريسك كليه فعاليتـارزياب
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ن منظور براي اي. هدف مديريتي كاهش مخاطرات انجام پذيرفت
 هاي در حال انجام در اين كارخانه مورد فرايندها و  كليه فعاليت

هاي  فعاليت .دشها تهيه  بررسي قرار گرفت و فهرست فعاليت
كه مالك عمل ها تعريف شد  اساسي براي به نظم درآوردن آن

بندي ريسك انجام پذيرفته و در اين  طبقه ،سپس. قرار گرفت

، بندي ريسك باال د كه بر اساس تقسيمشحله مشخص مر
متوسط و تحت كنترل، ريسك پروژه حاضر در چه سطحي است 

در . مديريتي الزم را در اين راستا اعمال نمود هاي تا بتوان اقدام
 زيستي محيطي ها جنبهارزيابي ريسك اوليه و ثانويه  ،)9(جدول 

 . كارخانه سيمان شمال مورد بررسي قرار گرفت
 

 )1389نگارندگان، (  زيستي محيطي ها جنبهانويه محاسبه ارزيابي ريسك اوليه و ث): 9(جدول 

H  :High Risk ،M  :Medium Risk ،L  :Low Risk 

ت
يزا
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ت

 

 اثر مخرب زيستي  جنبه محيط

ي ها جنبهارزيابي اوليه 
 زيستي  محيط

 هاي اصالحي اقدام

 زيستي  ي محيطها جنبهارزيابي ثانويه 
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 M 144 8 6 3 ها هاي سقفي جهت تهويه هواي عمومي كارگاه استفاده از فن H 240 آلودگي هوا آالينده فيوم اكسيد آهن

 M 192 آلودگي هوا آالينده فيوم كلريد روي
ها،  هاي سقفي جهت تهويه هواي عمومي كارگاه استفاده از فن

 استفاده از ماسك
3 6 6 108 L 

وره
ك

 2و  1  

 H 240 آلودگي هوا و غبارانتشار گرد 
 دار به هنگام تماس با گرد و غبار هاي فيلتر استفاده از ماسك

3 6 6 108 M هاي كنترل گازهاي آالينده در خروجي دودكش  نصب سيستم
 ها كوره

يار
ت س

يرا
تعم

 

 H 240 آلودگي هوا فيوم اكسيد سرب
 ا گرمايشاستفاده از انرژي گازهاي زائد جهت توليد بخار و ي

4 6 8 192 M هاي عملياتي بويژه كنترل دما و سوخت سازي شيوه بهينه 

 H 240 آلودگي هوا فيوم اكسيد آهن
 ها، استفاده از بادشكن گرمكن كوره محدوديت هواي پيش

4 6 8 192 M  استفاده از محفظه احتراق كامالً بسته، تنظيم دبي هوا و گاز
 ورودي به مشعل

ك
 آه

اب
آسي

 

 H 360 آلودگي هوا انتشار گرد و غبار

ها و  هاي سقفي جهت تهويه هواي عمومي كارگاه استفاده از فن
 كاهش غلظت

4 6 6 160 M  ،گرد و غبار، نظافت صنعتي در سطح تجهيزات سالن توليد
 استفاده از ماسك
وره

ك
  3 

 H 300 آلودگي هوا انتشار گرد و غبار
 ها، استفاده از بادشكن گرمكن كوره يت هواي پيشمحدود

5 6 6 180 M  استفاده از محفظه احتراق كامالً بسته، تنظيم دبي هوا و گاز
 ورودي به مشعل

حد
ن وا

يما
 س

اب
آسي

  3 

 M 124 آلودگي هوا انتشار گرد و غبار

فيلتر يا  كاهش غلظت گرد و غبار با استفاده از تعبيه بگ
 ا اسكرابرسيكلون ي

6 2 6 72 L پاشي، استفاده از  جهت تهويه هواي سالن، نظافت سالن و آب
 تجهيزات ايمني

ري
پ

 
يتر

ه
 

 M 144 آلودگي هوا انتشار گرد و غبار

كاهش غلظت گرد و غبار با استفاده از تعبيه بگ فيلتر يا 
 سيكلون يا اسكرابر

3 6 3 54 L 
پاشي، استفاده از  افت سالن و آبجهت تهويه هواي سالن، نظ

 تجهيزات ايمني

وره
ر ك

فيلت
ترو

الك
 2 و1  

 H 360 آلودگي هوا انتشار گردوغبار

كن،  كننده، نصب صدا خفهاستفاده از مواد جاذب و مبرا
 بندي تجهيزات عايق

6 6 2 160 M 
محصور كردن دستگاه در اتاق اكوستيك و استفاده از مواد 

 جاذب در سقف
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 گيري بحث و نتيجه
در واحد صنعتي سيمان شمال با توجه به نتايج تعيين مقدار 

شود كه  اند، مالحظه مي برداري و آناليز شده ي كه نمونههاي آالينده
غلظت گرد و غبار در هواي آزاد كارخانه سيمان و نيز روستاي 

عالوه بر  ،اين امر. باشد سيار بيشتر از حد مجاز ميف آن، باطرا
هدر رفتن مقادير قابل توجهي سيمان، باعث ايجاد تغييرات 

 . نيز خواهد شد زيست محيطنامطلوبي در 
 آثار زيستي محيطجنبه  40بندي انجام گرفته، از  رتبه بر اساس

 ،)10(آميز مخاطره درجه با هاي ريسك دسته در مورد 12 بررسي، مورد
 22پذيري باقي مانده  درجه مخاطره جنبه باالتر از28همچنين از 

مورد ريسك بسيار  3مورد ريسك باال و  3مورد ريسك متوسط، 
در سطح  ها جنبهدرصد از  23باال داشتند و به عبارت ديگر 

 29در سطح ريسك متوسط،  ها جنبهدرصد از  42 ،ريسك پايين
در  ها جنبهدرصد از  6و در سطح ريسك باال  ها جنبهدرصد از 

درصد ريسك  ،)2(در نمودار  .سطح ريسك بسيار باال قرار گرفتند
 .نشان داده شده است زيستي محيطي ها جنبه

 

 
 زيستي محيطي ها جنبهدرصد ريسك ): 2(  نمودار

 

هر دستگاه  زيستي محيطي ريسك ها جنبهنتايج حاصل از بررسي 
 24يت ريسك برابر با ترين عدد اولو حاكي از آن است كه كم

باالترين عدد اولويت جنبه مختص به ريسك  ،هم چنين. است
در دسته  گرمكن پيشارتعاش  فرايندمربوط به  زيستي محيط
و عددريسك  360بسيار باال با عدد ريسك اوليه  هاي ريسك
آسياب آهك با  فرايندو انتشار گردوغبار مربوط به  180ثانويه 

، آسياب گچ 160و  360ه به ترتيب عدد ريسك اوليه و ثانوي
و انتشار  108و  300با عدد ريسك اوليه و ثانويه  3 شماره 

با عدد  2 و 1 شماره ط به واحد الكتروفيلتر كوره گردوغبار مربو
 به اصالحي  هاي قرار دارند كه با بررسي اقدام 360ه ـريسك اولي

 . يابد تقليل مي 160عدد ريسك ثانويه 
و گرد و غبار به علت فعاليت مكرر در واحد كوره انتشار ارتعاش 

با توجه به اين كه . باال قرار گرفت هاي ريسكدر دسته  3 شماره 
آمد و ازدرجه  دست به 300سك عدد اولويت ري ،در اين مرحله

 RPN به عنوان ،بنابراين .باالتر است 163پذيري  مخاطره
رلي تعريف اصالحي و كنت هاي ني معرفي و براي آن اقدامبحرا
 180عدد ريسك ثانويه  ،اصالحي هاي پس از انجام اقدام .شد

 . قرار گرفتمحاسبه مورد 
بندي  ها طبق رتبه آسياب ايمني انتشار ذرات به علت عملكرد

آثار خرابي مربوط ، باال قرارگرفت هاي ريسكانجام شده در دسته 
 از آن .به اين جنبه انتشار گرد و غبار و ايجاد آلودگي هوا است

 163پذيري  اطرهاز درجه مخ 240جايي كه عدد اولويت ريسك 
پذيري  عدد اولويت ريسك از درجه مخاطره در نتيجه ،باالتر است

 هاي اقدام. اصالحي است هاي بنابراين نيازمند اقدامباالتر بوده، 
 يا سيكلون از واحد، استفاده سطح در نظافت :ماننداصالحي 
 غلظت زدايي، كاهش غبار جهت خشك استاتيك الكترو فيلترهاي

 يا سيلكون يا فيلتر يك تعبيه از استفاده با ها آالينده و غبار و گرد
 ،اوليه مواد انبار و توليد هاي سالن هواي تهويه جهت اسكرابر

ها و  قفي جهت تهويه هواي عمومي كارگاههاي س استفاده از فن
 wetرتركاهش غلظت گرد و غبار، استفاده از سيستم اسكراب

scrubberتماس با ذرات،  دار هنگامفيلتر هاي ، استفاده از ماسك
رتبه شدت و هاي غبارگير براي پايين آوردن  استفاده از سيستم

در صورت . شود توصيه مي ها را دارند، وقوع كه بيشترين رتبه
محاسبه  144اصالحي عدد ريسك ثانويه  هاي سازي اقدام پياده

 .دش
 

 پيشنهادها
 كارخانه زيستي محيط مديريت جهت اصالحي ايه اقدام

 هاي آاليندههاي اكسيد آهن و  ه منظور كنترل انتشار ذرات، فيومب
 :شود مي پيشنهاد آن پيرامون فضاي و الشم سيمان صنعت در گازي
  براساس وزن ذرات خروجي از  اتاقك تصفيهاستفاده از

 ها دودكش
 هاي سيكلوني جمع كننده 
 نشين كردن ذرات گرد و  طوب جهت تههاي مر تصفيه كننده

 هاي الكترواستاتيكي غبار و رسوب دهنده
 ختلف توليد هاي م سازي سيستم پااليش غبار در واحد بهينه

 )10جدول ( ها ويژه در آسياب هسيمان ب
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 هاي  اي و جايگزين فيلتر هاي كيسه هاي فيلتر انتخاب پارچه
امروزه . ودپالس اشاره نم اي با نوع جت اي نوع ضربه كيسه

اي و  اع ضربهپالس جايگزين انو اي نوع جت فيلترهاي كيسه
 .جريان هواي معكوس شده است

 ها هاي كوره مشعل هايي مانند نگهداري و بازرسي منظم روش 
  ينده در خروجي از هاي كنترل گازهاي آال استفاده از سيستم

 ها دودكش كوره
 كاشت درختان( استفاده از بادشكن( 
  انبارهاي سرپوشيده جهت كنترل ذرات انتشار يافته استفاده از

 ل و نقل مواد و انباشت و برداشتدر اثر حم
 ليد بخار و يا استفاده از انرژي گازهاي آالينده جهت تو

 گرمايش
  بازيابي و استفاده مجدد از گازCO2  
 عملياتي بويژه كنترل دما و سوختهاي  سازي شيوه بهينه 
 توان از  مي هاي ذوب از در كورهكنترل غبار و تصفيه گ براي

وي كوره، مكش غيرمستقيم هاي مكش مستقيم از ر روش
 .نمود ، تهويه محوطه ذوب استفادهتوسط هوا

ناشي از  CO و NOx ،SO2جهت كنترل انتشار  ،همچنين
آالت در محيط پيرامون  يندودكش ديزل ژنراتور و تردد ماش

  :ذيل اشاره كرد هاي روش بهتوان  صنعت مي
 وش احتراق به صورت تنظيم احتراقتغيير و اصالح ر 
 رعايت نسبت هوا به جذب يا شستشوي گاز با مايع جاذب ،

 سوخت مناسب
  احتراق شعله مستقيم 

كارخانه  ،كارخانههاي  فعاليتدر خصوص تصفيه پساب حاصل از 
هاي  پساب ياهاي سطحي و  آوري آب مجهز به سيستم جمع

آلوده به اين بخش هاي  توليد آبكه به محض  باشد ميليدي تو
پساب خروجي در خنك كردن  ،مينهدر اين ز .شود ميمنتقل 
 . هاي توليدي سيمان مورد استفاده قرار مي گيرد بخش

هاي مختلف  فعاليت آثاريش و بررسي مستمر به منظور ارزيابي، پا
ايمني و  هاي ان شمال بر مجموعه عناصر و مولفهشركت سيم

مچنين نظارت بر حسن اجراي ه ،زيستي محيطبهداشتي و 
 آثاركارهاي ذكر شده و تخفيف كاهش و  ها و راه فعاليت
 زيستي محيط، تدوين و اجراي سيستم مديريتي زيستي محيط

 تواند هماهنگي و مي ،اين برنامه در نهايت. شود پيشنهاد مي
ها و عوامل متنوع نظام  ارتباط معقول و منطقي ميان شاخص

هاي شركت سيمان شمال ايجاد  و فعاليت زيستي محيطمديريت 
كلي به منظور اطمينان از ايجاد محيط كاري مناسب طور هب. نمايد

يستم مديريت ايمني و و ايمن عالوه بر موارد ذكر شده بايد س
د تا شودر كارخانه ايجاد  (OHSAS18000)اي  بهداشت حرفه

خطر، بروز با اجراي سيستم كنترل حوادث و ثبت نتايج در مواقع 
آور محيط كار،  وامل زيانگيري ع اجراي عمليات پايش و اندازه

 تشكيل بهداشتي، تسهيالت بر نظارت و صنعتي هاي سايت از بازرسي

ها بتوان تا  ظت فني و بهداشت كار در كليه بخشكميته حفا
 . ها را كاهش داد حدود زيادي حوادث را كنترل و احتمال وقوع آن

راي رسيدن به توليد محصول با كيفيت، شركت سيمان شمال ب
ها تالش خود  و سالمت انسانزيست  محيطترويج فرهنگ حفظ 

كه ) 11((IMS)را به منظور استقرار سيستم مديريت يكپارچه 
 :المللي شامل استانداردهاي بين

ISO 9001 و ISO 14001)12( و OHSAS 18001)13( باشد را  مي
ربخشي اين سيستم را براي كار گرفته و بهبود مستمر و اثه ب

 .فرآيندهاي خود ضروري بشمارد
گيري خود  ، مديريت و كاركنان جهتذكر شدهبه موارد  توجهبا 

وجه اصلي به  4يابي به اهداف عاليه شركت را در  براي دست
 .بايد رعايت كنند ،)10(شرح جدول 

 
 ها يادداشت

1. Particulate Matter 
2. Total Hydro Carbons 
3. Iranian Technical Committee Occupational 

Health & Safety 
4. Risk Priority Number 
5. Aspect 
6. Chemical Oxygen Demand 
7. Biochemical Oxygen Demand 
8. Biochemical Oxygen Demand in 5 Days 
9. The Most Probable Number in 100 cc  
10. Hazardous Rate 
11. Integrated Management System 
12. International Organization for Standardization 
13. Occupational Health Safety Assessment 

System 
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 كارخانه سيمان شمال زيستي محيطي مختلف به منظور مديريت ها جنبهو  ها ضرورت) : 10(جدول 
 وجه بازار و مشتري وجه مالي

 افزايش درآمد -
 كار گرفته شده افزايش بازدهي سرمايه به -
 دآوريافزايش سو -
 ها مديريت هزينه -

 ايجاد تنوع در سيمان توليدي -
 افزايش سهم بازار داخلي و خارجي -
 افزايش رضايت مشتري -
 زيستي سازي استانداردهاي محيط نهادينه -

 وجه يادگيري و رشد وجه فرايندهاي داخلي
 بهبود فرآيند بازاريابي و فروش -
 ارتقاي نظام نگهداري و تعميرات -
 دوري تولي افزايش بهره -

 سازي مصرف انرژي بهينه

 ارتقاي ايمني و بهداشت -
 هاي كاركنان ها و قابليت ارتقاي مهارت -
 ارتقاي مديريت منابع انساني -

 هاي مديريتي ها و زيرساخت توسعه سيستم

 

 منابع فهرست 
 .119 -115 :شارات دانشگاه آزاد اسالميانت، چاپ اول ،يسكارزيابي و مديريت ر .1387. ع .سجوزي، 

كارهاي مديريتي  راه به منظور» ويليام فاين« سازي اهوازبه روش ارزيابي ريسك شركت لوله .1387 .ايرانخواهي، م و .زاده، ش كعب ؛.ع .س، يجوز
دوره هيجدهم،  ،89مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم، بهار . 1387در سال  زيست محيط بهداشت و هاي ايمني، كاهش ريسك جهت كنترل و

 . اول شماره
 .آوري و صنعتي انرژي ركت فننشر ش .ست در صنعت سيمانيز مهندسي محيط .1386. ح ،نيچهرگا

 .هاي عملكرد در صنعت، انتشارات فن آوران ايمني كاربردي و شاخص .1386. الفحبيبي، 
سي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران نامه كارشنا پايان .كارخانه سيمان شمال زيستي محيطبررسي اثرات  .1387. ، ثو مصطفوي .ف، قمصري

 .شمال
 .زيست محيطدر زمينه محيط انساني، انتشارات سازمان  زيستي محيطضوابط و استانداردهاي . 1383. كيواني، ن
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