مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال دوم/شماره  /4زمستان 2931

تاریخ دریافت3132/2/13 :

تاریخ پذیرش3132/8/31 :

ارزیابی میزان مواجهه کارگران واحد بچینگ یک پروژه سدسازی با گرد و غبار سیمان
قبل و بعد از اقدامات کنترلی

چکیده
مقدمه :اهميت هواي پاك در محيطهاي کار صنعتي بر کسي پوشيده نيست .گرد و غبار سيمان به دليل وولود ملوادي ماننلد
سيليس در ترکيب آن ،بسيار خطرناك ميباشد .این مطالعه با هدف ارزیابي و کنترل گلرد و غبلار سليمان منتهلره از سليلوهاي
دستگاه بچينگ در زمان شارژ و توليد بتن در یک پروژه سدسازي انجام شد.
روشها :در این مطالعه براي ارزیابي توده ذرات منتهره گرد و غبار سيمان از مح سيلوهاي بچينگ ،نمونهبرداري محيطلي از
مح کار و همچنين نمونهبرداري فردي بر روي  31نفر اپراتور دستگاه بچينگ صلورت پلریرفت و آنلالير بلر اسلا رو وزن
سنجي انجام شد و از رو کنترلي براي گرد و غبار منتهره در سيلوها به کار گرفته شد .اطالعات ومعآوري شده از نمونهبرداري
در دو حالت قب و بعد از مداخله با استفاده از نرم افراز  SPSSنسخه  33و آزمون آماري  tتک نمونهاي تجریه و تحلي گردید.
نتایج :متوسط غلظت توده ذرات در نمونههاي فردي و محيطي بله ترتيلب برابلر 31/15و  13/77ميلليگلرم بلر متلر مکعلب
اندازهگيري گردید .به طور متوسط غلظت گرد و غبار سيمان در نمونههاي فردي و محيطي ،از مقادیر استاندارد مواوهه در ایلران
بيهتر بود .پس از اوراي رو کنترلي ،غلظت گرد و غبار در نمونه هلاي فلردي و محيطلي بله طلور متوسلط بله  4/33و1/23
ميليگرم بر متر مکعب کاهش یافت که این نتایج کارایي رو کنترلي را مهخص ساخت.
بحث و نتیجهگیری :رو کنترلي به کار گرفته شده در این مطالعه روشي نوین و اقتصادي براي کنترل ذرات منتهره سيمان
از سيلوهاي ذخيره بچينگ ميباشد .با انجام اقدامات مهابه ميتوان غلظت گرد و غبار را در مح هاي صنعتي دیگر کاهش و آن
را به حد استاندارد رساند.
واژگان کلیدی :گرد و غبار ،سيمان ،سيلوي بچينگ ،سد سازي
مقدمه

یرد و غبار ،بخارات و یا مه و غبار در هدوای مظدی

یکی از نیازهای اساسی و مهم حیات موجودات زنده

كار در مقادیر باالتر از حد مجاز یردد ( .)1،2در میان

از جمله انسان هواست و بددون نن حظهدهای زنددیی

این نالیندهها ررات یدرد و غبدار از اهمیدت صاصدی

ممکن نیست .در فرنیندهای پیچیده صدنتت امدروزی

برصوردار هستند چون بسیاری از ننها مانندد سدیلی

از تركیبات و مواد شیمیایی متتددی استفاده مدیشدود

دارای اثرات بیمداریزایدی صررنداو وغافلگیركنندده

كه تتداد زیادی از ننها دارای سمیت باالیی هسدتند.

میباشند ( .)2سیمان بده عندوان یکدی از مظالدوالت

استفاده از این مواد ممکن است منجر به توحیدد ررات

صنتتدی پرمالدرف همواره بدا نحودییهای شیدمدیایی

 -1کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 -2کارشناس ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
-3کارشناس بهداشت حرفهای ،شرکت سهامی خدمات مهندسی مشانیر شرکت سد ژاوه ،سنندج ،ایران
نویسندهی مسؤول :ابراهیم درویشی
آدرس :سنندج ،خیابان پاسداران ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،دانشکده بهداشت تلفن62410161780 :
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ابراهیم درویشی ،1،2افشار مرادی

3

ابراهیم درویشی و همکار

کنترل گرد و غبار سیمان

مانند یرد و غبار و ررات سدیلی

و اندوا یازهدا از

انتشددار ننهددا مددیباشددد .بخدد

اصددلی از فرنینددد

و مالرف سیمان به طور غیر قابل اجتناب یک فرنیند

شیوه هدای كنترحدی نموندهبدرداری از هدوا مدی باشدد.

نحودهكننده مظی كار و حتی مظی زیست مدیباشدد.

روشهای نموندهبدرداری و جمدعنوری نالینددههدای

سیمان به هر نو ماده چسبندهای اطالق میشدود كده

ررهای بسیار متنو اندد .از جملده روشهدای عمدده و

قابلیت به هم چسباندن و یکپارچه كردن مواد متددنی

اصلی نمونهبرداری و جمدعنوری ررات مدیتدوان بده

را دارا باشد .در شاصه مهندسی عمران ،سیمان یدردی

فیلتراسیون وسایلی كه براساس نیروی ثقل و اینرسدی

است نرم ،جارب نب ،چسباننده سنگریزه ،كه اساسدا

عمددل مددیكننددد ماننددد :ایمپکتورهددا ،سددیلیکونهددا،

مركب از تركیبات پخته شده و یداصتده شدده اكسدید

ایمپینجرهددا و احوتریاتورهددا ،رسددوب دهندددههددای

كلسیم ،اكسید سیلیسیم ،اكسید نحومینیم و اكسید نهدن

احکتروستاتیک و حرارتی و روشهای شمارش اشداره

میباشد ( .)3،4از جمله اثرات زیاننور ررات یدرد و

كرد ( .)6, 8چنانچه حفاظت كاریران ضروری باشدد

غبار سیمان بر انسان میتوان به بیمداریهدای تنفسدی

طراحی مناسب و مؤثر روشهای كنترحی میتواندد راه

شامل برونشیت مزمن و سدیلیکوزی  ،بیمداریهدای

حددل مشددکالت نحددودیی باشددد .امددروزه اسددتفاده از

پوسددتی ماننددد انکلوزیددون پوسددتی ،ایزمددا و عفونددت

سیستم های تهویه عمومی و موضتی و پاالیشدگرهای

جلدی ،ناراحتیهدای چشدمی و اصدتالالت یوارشدی

هوا و دیگدر روشهدای كنترحدی نالینددههدا بده طدور

مانند زصم متدی -رودهای اشاره كرد ( .)5،6همچنین

وسیتی در كنترل ررات و حتی بدو ،رطوبدت و سدایر

تظقیقات متتددی ارتباط بین میزان مواجهه با یرد و

شرای مظیری استفاده میشود ( .)9در سرح ایدران و

میدزان بسدتری شداغلین در

جهان مراحتات زیادی در جهت ارزیابی و كنترل یرد

بیمارستان به علدت بیمداری انسددادی مدزمن ریدوی،

و غبارهای قابل استنشداق بده ویدهه در متدادن زغدال

غبدار سدیمان و افدزای
شیو عالئم و كاه

درصد ظرفیت ریدوی ،افدزای

سنگ و كارصانههای سیمان و نیدز در سدرح زیسدت

شیو عالئم بیماریهای تظدیدی تنفسی را نشان داده

مظیری صورت یرفته است ،كه هر یدک بده یوندهای

است .اثرات نالیندیی انتشار یرد و غبدار سدیمان بدر

یویای اهمیت هوای پاو در بخ های مظی كدار و

مظی زیست ،نحوده كردن میدوهجدات و سدبزیهدای

در نتیجه پشگیری از بیماریهدای ریدوی مدیباشدند

صدوراكی ،نبهدای نشددامیدنی و نبهدای سددرظی و

( .)7،11-12در مراحتددهای یلبابددایی و همکدداران در

زیرزمینی مدیباشدد .بده ویدهه ایدن كده یدرد و غبدار

صنتت سیمان كرمان به منهور ارزیابی مواجهه شغلی

صنتت سیمان حاوی مواد قلیایی بوده كده مدی تواندد

كاركنان یک كارصانه توحید سیمان با یرد وغبار قابدل

اثرات شیمیایی بر تجهیزات صنتتی و مظدی زیسدت

استنشاق تتداد  62نمونه از منرقده تنفسد كداریران

اطراف نیز داشته باشد (.)7

واحدهاى مختلف كارصانه جمعنورى شد .بیشترین و

كنترل نالیندههای هوای مظی كار نیازمند جمعنوری

كمتددرین میددانگین مواجهدده كدداریران بدده ترتیددب در

اطالعاتی درباره نو و تدراكم ررات و تتیدین حددود

واحدهاى نسیاب مواد و سیمان ،قسمت ادارى ،كنترل
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جمله اكسیدهای ازت و كربن همراه است .حذا توحیدد

جمع نوری اطالعات برای تالمیمییری در صالدو

ابراهیم درویشی و همکار

کنترل گرد و غبار سیمان

با یدرد و غبدار قابدل استنشداق در واحددهای توحیدد

سیلوها شارژ میشد به دحیل ظرفیت پدایین سدیلوها و

كارصانه  1/77 – 18/89میلییرم برمتر مکتب برنورد

در نتیجه افزای

فشار ،یرد وغبدار بسدیار غلیهدی از

شد ( .)13در مراحته دیگری امینیان و همکاران اثرات

دریچه تقلیل فشار و سوپاپ اطمینان سیلو بده مظدی

ریوی مواجهه مزمن با یرد و غبار سیمان دركداریران

انتشار پیدا مدیكدرد بده یوندهای كده در اكردر مواقدع

صددنتت سددیمان یددزد را مددورد ارزیددابی قددرار دادنددد.

كاریران مظی را ترو میكردند و در نتیجه منجر بده

میانگین ررات كلی یرد وغبدار بدرای یدروه مواجهده

ریزش و از بین رفتن سیمان مییردید .بدا توجده بده

یافته  17/36میلییرم بر متر مکتب اندازهییری شد و

استفاده یسترده از سیلوها و دستگاههدای بچیندگ در

بنابراین نتایج نشان داد كده ایدن یدروه دارای عالئدم

پروژه های سازه ای و مواجهه تتداد زیادی از كاریران

ص ص

سینه و تنگی نف

و سرفه میباشند (.)14

در این بخ ها با یرد و غبار سدیمان هددف مراحتده

در پروژههای سدسدازی و دیگدر پروژهدای عمراندی،

حاضر ارزیابی و اندازهییری میزان انتشار ررات یدرد

ساصتمانی و سازهای یکی از نقاط بسدیار حسداس بده

و غبدار سدیمان در هدوای مظدی كدار و تدوده ررات

و

تنفسی ) (Inhalable Particulates Massكداریران

ناایمن شددن مظدی كداری مدی یدردد كدار در كندار

بچینگ و ارائه و پیادهسازی روش كنترحی مناسدب در

سیلوهای سیمان بدا دسدتگاههدای بچیندگ مدیباشدد.

جهت كاه

انتشدار ررات و یدرد و غبدار سدیمان و

وجود این ررات در هوای تنفسی شاغلین این واحدها

بهبود هر چه بهتر شرای كداری سدیلوها و در نتیجده

حظاظ نحودیی مظی كار كده سدبب عددم نسدای

سبب شکایت كاریران و ناتوانی در انجام فتاحیتهای
شغلی و كاه

كیفیت كدار و افدزای

كاه

ناراحتی و شکایت كاریران این واحد بود.

درصدد پدرت

سیمان می شود .دستگاه بچینگ دستگاهی جهت توحید

مواد و روشها

بتن در مالارف عمرانی بوده كه دارای قسمت مخدزن

این تظقیق یک مراحته تجربی -مداصلهای بود كده در

در باال ،كه سیلو نامیده مدی شدود و تجهیدز مکدانیکی

سال  1391در واحد بچیندگ یدک پدروژه سدسدازی

جهت عمل مخلوط كردن ماسه و سدیمان در قسدمت

انجام شد .این مراحته در سه مرحله صورت پذیرفت.

پایین میباشد .یک پانل كنترحی در كنار دستگاه وجود

در مرجله اول نمونهبرداری فردی بدر روی تتدداد 15

دارد كه اپراتور با استفاده از پاندلهدای مربوطده كدار

نفر كداریر مدرد شداغل در واحدد بچیندگ بده روش

توحید بتن را انجام میدهد (.)15

سرشماری انجام شدد .در مرحلده دوم نموندهبدرداری

مراحتدده حاضددر در یددک پددروژه سدددسددازی در پددی

مظیری از هوای مظی اطراف سیلوها به هنگام شارژ

شکایتهای فراوان كاریران واحد دستگاههای بچینگ

سیمان در ننها با هدف تتیین میزان انتشار یرد وغبدار

مبنی بر انتشار بسیار زیاد ررات سیمان به هنگام شارژ

كددل ( )Total Dustانجددام شددد و در مرحلدده سددوم

سیلوهای ننها و توحید بتن صورت یرفتده اسدت .در

راهکار كنترحی جهت كاه

غلهت میزان یرد وغبدار

این پروژه سدسازی  4عدد دستگاه بچینگ بدا حجدم

سیمان تتبیده و در نهایت ارزیابدی میدزان تأثیدر نن با
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عملیات و كوره برنورد شد .یستره مواجهه كداریران

مخزن  61تن وجود دارد .به هنگدامی كده سدیمان در

ابراهیم درویشی و همکار

کنترل گرد و غبار سیمان

نمونهبرداری مجدد در هر دو موقتیت افراد و مظی

یرفت .با استفاده ازدستوراحتمل  OSHAجهت نمونه

كار بتد از نالب سیستم كنترحی صورت پذیرفت .در

برداری یرد وغبار ،فیلترهای 37میلیمتری غشایی و

مرحله اول با استفاده از روش استاندارد 1511

پلیوینیل كلراید با پورسایز  1/8و  5میکرومتر مدورد

)Occupational Safety and Health (NIOSH

بردای ،فلوی پمپها و شرای نمونهبردای قبل از هر

سازمان

for

Institute

كه روشی مناسب برای اندازهییری كلیه یرد و
غبارهای مزاحم میباشد ،نمونهبرداری فردی از هوای
تنفسی كاریران انجام شد .در این مراحته به منهور
نمونهبرداری از پمپ نمونهبرداری از ررات یرد و
غبار مدل دوحوك

ساصت شركت  SKCاستفاده شد.

اساس كار این روش وزنسنجی یا (یراویمتری)
میباشد .به این ترتیب ابتدا به منهور شرای سازی و
رطوبتییری فیلترها ،ننها را به مدت  24ساعت در
داصل ظرف دیسیکاتور قرار دادند .ظرف دیسیکاتور
حاوی ژل سیلیکاژول بود .سپ

فیلترها به وسیله

ترازوی مدل سارتوریوس با دقت  1/11میلدییرم
وزنسنجی شدند و در نهایت به وسیله انبرو تمیز در
داصل كاست فیلتر قرار داده شدند .پ

از مرتب

نمودن ،ست نمونهبرداری از نهر نشتی نیز كنترل
یردید .به منهور كاحیبره كردن پمپ نمونهبرداری
فردی از روتامتر استفاده یردید و از نن جایی كه
روتامتر از وسایل استاندارد ثانویه است ،كاحیبراسیون
روتامتر با استفاده از حباب صابون یک حیتری انجام
شد و دبی پمپ بر روی  2حیتر بر دقیقه تنهیم یردید.

بار نمونهبرداری كنترل شد .برای شناسایی صراها و
اطمینان از كیفیت كار از نمونههای شاهد )(Blank

استفاده شد .بدین صورت كه هر نمونه شاهد مانند
نمونههای اصلی در مظل نمونهبرداری قرار داده شد
و تنها تفاوت نن با نمونههای اصلی این بود كه به
پمپ وصل نگردید .نمونهبرداری به طور متوس

به

مدت 181دقیقه ادامه یافت.
در پایان نمونهبرداری مقدار قرائت شده از نمونههای
شاهد از نمونه اصلی كسر یردید .بر طبق نهر سازمان
 NIOSHبه ازای هر  11نمونه اصلی  2نمونه شاهد
كافی است .شرای

مظیری (دما ،فشار ،رطوبت و

سرعت وزش باد) برای تمام نمونههای فردی یکسان
در نهر یرفته شد .در ادامه كلیه فیلترها (اصلی و
شاهد) به نزمایشگاه منتقل و به مدت  24ساعت در
داصل ظرف دسیکاتور حاوی ژل سلیکاژول جهت
جذب رطوبت قرار داده شد .در نهایت نمونههای
اصلی و شاهد مجددا توس

ترازو وزن و از طریق

رابره  1میزان غلهت یرد و غبار كل مظاسبه یردید.

برای انجام نمدونهبرداری فردی بر طبق دستوراحتمل
Occupational

Safety
and
Health
 ،(OSHA)Administrationپمپ نمونهبردار به

كمربند كاریران نالب و ست فیلتر جمع كننده ررات

در رابره 1

به یقه كاریر در شتا  15سانتیمتری از منرقه تنفسی

از نمونه برداری،

قرار یرفت .نمونهبرداری از یرد و غبار مظیری نیز

بتد از نمونه برداریV،حجم هوای نمونهبرداری و C

در ارتفا  151سانتیمتری ایستگاههای منتخب انجام

غلهددت نهددایی برحسددب میلددییددرم بددر متددر مکتددب
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وزن نمونههای اصلی قبدل و بتدد
وزن نمونه های شاهد قبل و
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The National

استفاده قراریرفت .به منهور اطمینان از صظت نمونه

ابراهیم درویشی و همکار

کنترل گرد و غبار سیمان

مددیباشددد .همچنددین بددر طبددق رابردده  2تالددظیظات
سایکرومتریک نیز انجام شد:

میلیمتر جیوه T ،دمای مظی نمونهبرداری بر حسدب
درجه كلوین و  Vحجم هدوای نموندهبدرداری وVstp

حجم هوا در شرای استاندارد برحسب حیتر میباشند.

شکل : 1محیط بچینگ ها به هنگام شارژ سیمان و تولید بتن قبل از
اجرای روش کنترل

همچنین در مرحله دوم به منهور ارزیابی هوای مظی

میشد .به همین دحیدل بدرای كداه

كار اطراف سیلوها ،نمونه برداری مظیردی نیدز انجدام

سیلوی سیمان بدا حوحده هدای  8ایدنج بده هدم متالدل

شد و برای این كار نیز از ست پمپ نموندهبدرداری و

یردیدند .الزم بده ركدر اسدت بیشدتر فشدار وارده بده

فیلتر به روش وزن سنجی استفاده شدد كده در طدول

سیلوهای سیمان توس حوحه  4اینچ صروجدی یدرد و

یک شیفت كاری  8ساعته  1نمونه یرفته شده است و

غبار یرفته میشود (شکل.)2

فشدار وارده دو

تمام مراحل همانند نمونهبرداری فردی وحی با هددف
نمونه برداری مظیری انجام شد( .)2, 8,16در مرحلده
سوم راهکار عملی برای كنتدرل یدرد و غبدار سدیمان
سیلوها ارائه شد بدین ترتیب كه در ایدن پدروژه سدد
سازی سیلوهای  61تنی سدیمان كده جهدت مالدرف
روزانه سیمان تتبیه شده و به صورت روزانده توسد
بونکر یا سیلوهای  1111تنی كه مظل انبدار و رصیدره
سازی سیمان میباشد با فشار  8بار و بوسدیله حوحده 4
اینچ شارژ میشدند و در نتیجه انتقال سدیمان بدا ایدن
فشار باعث انتشار یرد و غبار زیدادی در مظدی كدار
میشد (شدکل .)1پد

از بررسدی سدیلوهای سدیمان

مشخص شد كه دریچده و سدوپاپ اطمیندان سدیلوها
مظل اصلی صروج یرد وغبار مدیباشدند .بدا مسددود
نمودن این دریچهها جلدوی انتشدار یدرد و غبدار بده
مظی یرفته شد .وحی ورود سیمان با فشار  8بدار بده
داصددل س دیلو در صددورت مسدددود نمددودن دریچدده و

شکل :2نقشه کد مربوط به اتصال سیلوهای سیمان و اتاقک
رسوب دهنده

در همان تراز ورود سیمان به سیلو ،حوحهای با قرر 4
اینچ جهت صروج یرد و غبار و هدایت نن به یک
اتاقک با ابتاد  2/5در  2متر ساصته شده با عنوان
اتاقک رسوب دهنده تتبیه یردید (شکل 3و .)5كلیه
حوحههای جمع نوری كننده یرد و غبار از سیلوها پ
از یکی شدن به اتاقک رسوب دهنده متالل یردید
(شکل.)4

سوپاپ اطمینان منجر به منفجر شدن سیلوی سیدمان
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در رابردده P ،2فشددار هددوای مظدی كددار بددر حسددب

ابراهیم درویشی و همکار

کنترل گرد و غبار سیمان

اتاقک رسوب دهنده

شکل  :5اتاقک رسوب دهنده ومحل ورود گرد و غبار

از برصورد با دیدواره نن و

نمونهبرداری در دو حاحت قبدل و بتدد از مداصلده بدا

در اتاقک ،یرد و غبار پ

از

استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  19ونزمدون  tتدک

اجرای راهکار كنترحی بده منهدور ارزیدابی اثربخشدی

نددمونهای تجددزیه و تددظلیل شددد و  P=<6/67بدده

روش كنترحی به كار یرفته شده مجدداٌ نموندهبدرداری

عنوان سرح متنیداری در نهر یرفته شد.

براساس زمان ماندن رسوب می كند .در نهایت پ

فردی و مظیری به روش شرای قبل از مداصله تکرار
شد .در نهایدت تمدامی اطالعدات نمونده هدا از قبیدل

نتایج

مشخالات مظل نمونهبرداری ،وزن نموندههدا ،فلدوی

در این مراحتده بدراسداس نتددایج ارزیدابی حاصدل از

پمپ ،دما ،فشار ،حجم هوای نمونه برداری شده (پ

نمونهبرداری فدردی از مجمدو  15نفدر كداریر مدرد

ازتالظیح براساس دما و فشار استاندارد) و همچندین

شاغل در اطراف سیلوهای دستگاه بچیندگ نشدان داد

اطالعات سایر متغیرهای تظقیق درفدرمهدای طراحدی

كدده غلهددت تددوده ررات منتشددره در هددوای تنفسددی

شددده ثبددت یردیددد .دادههددای ج ددمعنوری ش ددده از

كاریران در مظدوده بین  8/45تا  36/71میلییرم بدر

920
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شکل :3اتصال دو سیلوی سیمان توسط لوله  8اینچ

شکل :4لولههای  4اینچی ورود سیمان و خروج گرد و غبار به

ابراهیم درویشی و همکار

کنترل گرد و غبار سیمان

متر مکتب و با انظراف متیار  7/17میباشد .همچنین

یرد و غبار در نمدونه های فدردی در حدداحت قبدل و

نمونددهبددرداری مظیرددی غلهتددی در حدددود 31/77

بتددد از مداصلدده اصت ددالف متن دیداری وجددود دارد

روش كنترحی برای سدیلوهای سدیمان ،مجدددا نمونده

در جدول شماره  1نورده شدده اسدت .غلهدت تدوده

برداری ،توده ررات منتشره هدوای تنفسدی حاصدل از

ررات در نمونه بدرداری مظیردی نیدز قبدل و بتدد از

نمونددهبددرداری فددردی در مظدددوده  2/36تددا 6/11

اجددرای روش كنترحددی بدده ترتیددب  31/ 77و 5/2

میلییرم بر مترمکتب و نمونهبرداری مظیری غلهتدی

میلییرم بر مترمکتب و انظراف متیدار  1/33بدرنورد

در حدود  5/2میلییرم بر مترمکتب اندازهییری شد.

شددد و اصددتالف نن متنددیدار بددود (.)P=<6/1111

میلییرم بر متر مکتب را نشدان داد .پد

نتایج تظلیل نماری نشان داد كه در میزان انتشار ررات

جدول  :1نتایج غلظتها و میانگین آماری حاصل از نمونهبرداری فردی کارگران شاغل
در واحد بچینگ قبل و بعد از اجرای روش کنترلی

شماره پرسنل

غلظت توده ذرات تنفسی

غلظت توده ذرات تنفسی اندازه

اندازه گیری شده قبل از

گیری شده بعد از اجرای روش

اجرای روش

کنترلیmgm3

کنترلیmgm3
2

23/34

3/03

2

22/32

3/32

9

22/43

2/99

4

3/43

9/00

3

24/34

2/22

3

23/30

3/03

3

93/3

4/22

3

23/94

3/20

3

23/43

2/23

20

29/04

9/33

22

20/90

9/43

22

3/34

9/29

29

23/33

4/22

24

24/24

2/93

23

22/02

3/03

23/33

9/33

3/23

2/99

میانگین کلی
مواجهه فردی
انحراف معیار
p-value
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از اجدرای

( .)P=<6/1111نتایج حاصل از نمونهبدرداری فدردی

ابراهیم درویشی و همکار

کنترل گرد و غبار سیمان

نتایج تظلیل نماری به دسدت نمدده از نموندهبدرداری

صود انتشار باالی یرد و غبار میدان دید را در مظدی

فردی در كاریران واحد بچینگ با استفاده از نزمون t

كار بسیار كاه

تک نمونهای در مقایسه بدا حددود اسدتاندارد توصدیه

ایجاد حوادث بسیار مهم میباشد.

شده سازمان  5( ACGIHمیلییرم بدر متدر مکتدب)

در مراحتهای حضرتی و همکاران به بررسی و نمونده

نیز در دو حاحت قبل ( )P=6/1111و بتدد از مداصلده

برداری فردی و مظیری از غلهت یرد و غبار هدوای

( )P=6/115نیز متنیدار بودن نن را نشان داد ،قبل از

یک كارصانه سیمان پرداصتند كه در نتیجه غلهت یرد

از حد توصیه

و غبار بسیار بیشتر از حد مجاز بده دسدت نمدد ،حدذا
اقدام به طراحی پاالیشگرهای كنترحدی از ندو اتاقدک

شده سازمان بوده است.

تهنشینی نمودند ( .)11همچنین در مراحتهای در چین،
بحث

 Vanو همکاران به بررسی و تتیین میزان انتشار یرد

صنتت سیمان همواره با نحدودیی شددید هدوا همدراه

و غبار زغال در هوای متادن پرداصتند ( .)12بندابراین

بوده و حذا بدون تردید در هدر جدایی كده سدیمان بده

دراین مراحته نیز غلهت یرد و غبار اندازهییری شدده

عنوان یکی از مواد اوحیه و مالرفی مورد استفاده قدرار

(در مقایسه با نتایج مراحتات انجام یرفته در برصی از

می ییرد ،یرد و غبار سیمان نیدز نزار دهندده صواهدد

كشددورها) بسددیار بیشددتر از مقددادیر اسددتاندارد بددود.

بود .این میزان نحودییها به حجم فتاحیدت و رانددمان

همچنین درتظقیقی كه درمداحزی انجدام یرفتده اسدت

عملکرد سیستمهای كنترحی بسدتگی دارد .متمدوال در

كدداریران صددنتت سددیمان در متددرض غلهتددی برابددر

اكرر سدیلوهای سدیمان بچیندگ هدیچیونده كنتدرل و

11میلی یرم برمترمکتدب یدرد و غبداركلی بدودهاندد

سیستمی جهت كنترل نحدودیی وجدود نددارد .نتدایج

( .)18غلهت یدرد و غبدار در نموندههدای فدردی تدا

نمونهبرداری فردی و مظیری قبل از اجدرای راهکدار

حدودی متفاوت باشد .دحیل نن این است كه نمونههدا

كنترحی نشدان داد كده میدزان یدرد و غبدار منتشدره از

در ساعات و شیفتهای كاری مختلف از روز یرفتده

سیلوهای سیمان دستگاه بچیندگ بسدیار بداال بدوده و

شدهاند .بهطوری كه بیشترین غلهتها مربوط به زمان

كاریران شاغل در پروژه مورد مراحته غاحباٌ در مترض

شارژ سیلوها میباشد و غلهتهای پایین مربدوط بده

از حد مجاز تتیین شدده

زمانی است كه اپراتور فق كار توحیدد بدتن را انجدام

غلهت های یرد و غبار بی

توس كمیته فنی بهداشت حرفهای كشور قرار دارندد

میدهد.

و نیددز از حددد مجدداز توصددیه شددده مرددابق نصددرین

در این مراحته به منهور كنترل و كاه

اسدددتاندارد ارائددده شدددده از سدددوی  ACGIHكددده

غبار با در نهر یرفتن صرفه اقتالدادی ضدمن كنتدرل،

میزان  TLV-TWAتوصیه شده برای یرد و غبار كل

اقدام به طراحی روشی یردیدد كده فقد بدا مسددود

برابر  5میلییرم بر مترمکتب در سال  2111میباشد،

نمودن دریچههای صروجی سیلوهای بچینگ با كیسه-

باالتر است ( .)17ایر ایدن انتشدار در طدوالنی مددت

های منفذدار این امکان فراهم یردید .نکته بسیار مهم

تداوم داشت زمینه بروز پنوموكونیوزهای بسیار جدی

دیگر در نهریرفتن ایمنی سیلوها به حظاظ فشار بسیار

را موجب میشد ،بهعالوه اینکه

باالیی است كه ضمن انتقال سدیمان از طریدق داكدت

از جمله سیلیکوزی
922

انتشار یرد و
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مداصله مواجهه به طور متنیداری بی

میداد كه صدود بده حظداظ ایمندی و

ابراهیم درویشی و همکار

کنترل گرد و غبار سیمان

سیلوها به همدیگر و انتقال فشار داصل سیلوها به یک

بررسی متون نشان مدیدهدد كده مراحتدات بیشدتر در

اتاقک جمعنوری ،فشدار ورودی تقلیدل یافتده اسدت.

زمیندده ارزیددابی و كنتددرل یددرد و غبددار سددیمان در

مظالور كنندده

فرنیندهای صنتتی سنگزندی و كارصانجدات سدیمان

و جمعنوری كننده بدون انتشار یرد و غبار به مظدی

بوده و مراحته صاصدی پیرامدون كنتدرل یدرد و غبدار

را بازی میكند كه بدرای یدرد و غبدار سدیمان بسدیار

سیمان به ویهه در دستگاههای بچینگ صورت نگرفته

مناسبتر از روشهای مرطوب سازی میباشد.

اسددت .نکتدده مهددم دیگددر ایددن اسددت كدده در مندداطق

در مراحته ای در هلند به منهدور كنتدرل یدرد و غبدار

مسکوندی با توجده بده كداربرد اجتندابناپدذیر ایدن

سیمان و كوارتز در صنایع ساصت و ساز از سیسدتم-

سیلوها در صنتت ساصتمان سدازی زمینده رنجد

و

های تهویه موضتی نو دمشی استفاده شده است كده

شکایت همسایههای كاریداههدای سداصتمانی وجدود

اثربخشی بسیار باالیی در كنتدرل یدرد و غبدار داشدته

دارد و این شکایت منجر بده اصدالل در كدار و روندد

است ( .)19در مراحته دیگدری در كشدور نمریکدا بده

اجرایی كاریاه میشود.

منهور ارزیابی اثر بخشی سیستم تهویه طراحدی شدده

شاید اجرای چنین روشی بسیار ابتدایی به نهر برسدد

بلددوری

انتشدار

بددرای كنتددرل ررات قابددل استنشدداق سددیلی

وحی ضمن كدارایی بسدیار صدوب در كداه

درنتیجه فتاحیتهای دستگاههای سنگزندی اقددام بده

ررات سیمان به هنگام شارژ سیلوها و كدار بچیندگ و

و نمونهبرداری مظیری كردند ،نتدایج نشدان داد

همچنین صرفهجویی در اتالف سدیمان و جمدعنوری

كه سیستم تهویه طراحی شدده میدزان انتشدار یدرد و

نن در اتاقک تهنشینی میتواند به عنوان یدک راهکدار

پای

غبار را تا حدود  81درصد كاه

داده است (.)21

كنترحی در سیستمهای بچینگ بسیار مؤثر باشد.

ارزیابی و نمونهبرداری فردی و مظیری قبل و بتدد از
به كارییری این روش نیز نشان داد كه راهکار كنترحی
انتشدار ررات

روش كنترحی به كار یرفته شده در این مراحته روشی

كدارایی نیدروی

نوین و اقتالادی برای كنترل ررات منتشره سدیمان از

حوادث و حفاظت از مظدی زیسدت،

سیلوهای رصیره بچینگ مدیباشدد كده بددون صدرف

طراحی شده تأثیر به سزایی در كداه
داشته است كه این صدود در افدزای
انسانی ،كاه

نتیجهگیری

ساكنان و روستاهای مجاور نیدز بسدیار مدؤثر صواهدد

هزینه باال در موارد مشابه قابل كاربرد است.

بود .مراحته  Croteauو همکداران در نموندهبدرداری
فردی از یرد و غبار قابل استنشاق به منهدور بدرنورد

تشکر و قدردانی

میزان اثر بخشی سیستم تهویه موضتی در كنترل یدرد

بدین وسیله نویسندیان این مقاحه از شركت سدد ژاوه

و غبار سیمان در فرنیند سنگزنی نیز نشان داد كه بده

سنندج به جهت تأمین منابع ماحی الزم برای انجام این

طور متوس مواجهه با یرد و غبار قابدل استنشداق از

تظقیق و اجرای روش كنترحی ،تقدیر و تشکر به عمل

 4/5میلییرم بر متر مکتب به  1/14میلییرم بر متدر

مینورند.

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 2شماره  / 4زمستان 2932

929

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 19:32 +0430 on Tuesday July 17th 2018

ورودی به داصل سیلو وارد مدی شدود كده بدا اتالدال

مکتب یتنی  %92كاه

همچنین طراحی اتاقک به نوعی نق

یافتده اسدت ( .)21بندابراین

ابراهیم درویشی و همکار

کنترل گرد و غبار سیمان

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 19:32 +0430 on Tuesday July 17th 2018

References
1. Abolhasannejad V, Salehizadeh M, Ghotbi Ravandi
M, Mehrbani M, Sabetjahromi M, Nakhe'ee Amroudi
N. Evaluating the solubility of metal ions in cement
dust within lung alveoli through in-vitro method. J
Birjand Univ Med Sci 2010; 17(2): 107-17.
2. Choobine AR. Methods and equipment for
sampling workplace air pollutants. Tehran: Fanavaran;
2007. [In Persian].
3. Majdi A, Zahiri M. Determining the optimum size of
cement particles for cement injection in soil. J Coll Eng
2005; 39(2): 241-51. [In Persian].
4. Barkera DJ, Turner SA, Napier-Moore PA, Clark
M. CO2 capture in the cement industry. Energy
Procedia 2008; 1: 87-94.
5. Aghilinejad M, Mohammadi S, Labafinegad Y.
Principles of Occupational Medicine, respiratory
diseases caused by work. Tehran: Argemand; 2009.
[In Persian].
6. Aghilinejad M, Mostafaii M. Medicine and
occupational diseases. Tehran: Argemand; 2006.
[In Persian].
7. Sadeghi Ravesh MH, Khorasani N. The effect of
dust arising from the cement plant on the diversity
and density of vegetation. Case Study of the
Abeyek Cement Plant. J Environ Sci & Technol
2009; 10(1):108-19. [In Persian].
8. Bahrami A, Zare MJ. Methods of sampling and
analysis of air pollutants 2006. Tehran: fanavaran;
2005. [In Persian].
9. Bahrami A, Zare MJ. Air pollution control
engineering practices. Control of particle. Tehran:
fanavaran; 2010. [In Persian].
10. Hazrati S, Rezazade Azari M, Sadeghi H,
Rahimzadeh S. Dust Concentrations in an Ardabil
Portland Cement Industry. J Ardabil Univ Med Sci
2009; 9(4): 292-8.
11. Abdel Rahman A, Abo-El-Enein S, AboulFetouh M, Shehata K. Characteristics of Portland
blast-furnace slag cement containing cementkiln
dust and active silica. Arabian Journal of Chemistry
2011. [In Press].

2932 زمستان/ 4  شماره/ 2 مجله بهداشت و توسعه – سال

12. Van PQ. The determination of coal dust
emission and percentage of quartz in coal dust
emission during the cutting anthracite coal by
shearing and bottom blade of the plow. Procedia
Earth and Planetary Science 2009; 1(1): 250-6.
13. Golbabaii F, Faghihi A, Ebrahimnejad P,
Baneshi MR, MohseniTaklo H, Shokri AR, et.al.
Assessment of occupational exposure to the
respirable fraction of cement dust and crystalline
silica. Journal of Health and Safety at Work 2012;
2(3): 17-28. [In Persian].
14. Aminian O, Aslani M, Sadeghniiat Haghighi K.
Pulmonary effects of chronic cement dust exposure.
J Community Occup Med 2012; 4(1-2): 17-24. [In
Persian].
15. SPECO, Plant & Environment. (1979).
Concrete batching plant. SPECO. LTD.
16. NIOSH Manual of Analytical Methods, 4 ed.
The NIOSH standard method NO. 0500. 1994.
17.
ACGIH
(American
Conference
of
Governmental Industrial Hygienists). Thresholds
limit values and biological indexes. NewYork:
ACGIH; 2010.
18. Meijster T, Tielemans E, Schinkel J, Heederik
D. Evaluation of peak exposures in the Dutch flour
processing industry: implications for intervention
strategies. Ann Occup Hyg 2008; 52(7): 587-96.
19. Croteau GA, Guffey SE, Flanagan ME, Seixas
NS. The effect of local exhaust ventilation controls
on dust exposures during concrete cutting and
grinding activities. American Industrial Hygiene
Association J (Fairfax, Va) 2002; 63(4): 458-67.
20. Tjoe Nij E, Hilhorst S, Spee T, Spierings J,
Steffens F, Lumens M, et al. Dust control measures
in the construction industry. Ann Occup Hyg 2003;
47(3): 211-8.
21. Croteau GA, Flanagan ME, Camp JE, Seixas
NS. The efficacy of local exhaust ventilation for
controlling dust exposures during concrete surface
grinding. Ann Occup Hyg 2004; 48(6): 509-18.

924

Original Article

Journal of Health & Development
Vol. 2, No. 4, Winter 2014

Received: 21.05.2013

Accepted: 04.11.2013

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 19:32 +0430 on Tuesday July 17th 2018

Assessment of Workers' Exposure to Cement Dust, in Concrete Batching
Unit of a Dam Project before and after Control Measures
Ebrahim Darvishi1, 2, Afshar Moradi3

Abstract
Background: The importance of clean air in industrial workplaces is well known. Cement
dust, due to its silica content, is very dangerous. The aims of this study were to assess and
control the release of cement dust from silos of concrete batching units during charging and
production processes in a dam project.
Methods: In this study, dust particule ssmm released from the cement silos were investigated
by performing environmental samplingsnapersonal sampling from 15 operators of batching
machine. Samples were analyzed by gravimetric method. Control methods were used to
control the released dust. Data collected before and after the intervention were analyzed
through SPSS19 and using paired t- test and one sample t- test.
Results: Mean concentrations of dust particles ssmmes in personal and environmental samples
were respectively 15.56 and 30.77mg/m3 and both were higher than the standard exposure
limit values in Iran. After implementation of dust control methods, mean concentrations of
dust in personal and environmental samples decreased respectively to 4.1 and 5.2 mg/m3 that
show the efficiency of control methods.
Conclusion: The control method applied in the present study is a novel and cost-effective
method to lontnoc the released particles from batching units of cement silos. It is possible to
decrease the dust concentration in industrial workplaces to the standard levels, by performing
simiar methods.
Keywords: Dust, Cement, Batching Silo, Dam Construction
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