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لطفا در ابتدا خودتان و رزومه کاری خود را  �
معرفی نمایید؟

مســعود حبیبیانــی؛ مدیر کارخانه ســیمان  
دشتستان هستم با 22 ســال سابقه در صنعت سیمان 
با عناوین کارشناس تعمیرات مکانیک، مدیر دفتر فنی، 
سرپرســت نظارت و نصب، مدیر پروژه و سوپروایزر 

نصب و راه اندازی

شــرکت ســیمان دشتســتان را از نــگاه  �
زیست محیطی معرفی نمایید؟

شرکت ســیمان دشتســتان تولیدکننده انواع  
ســیمان خاکستری به عنوان یک تولیدکننده و فرآوری 
کننده محصوالت معدنــی غیرفلزی که مصرف کننده 
سوخت های فســیلی و الکتریکی به صورت عمده و 
نیز با توجه به پروســه تولیدی خود عامل انتشار غبار، 
گازهای گلخانه ای و مصرف کننده حجم قابل توجهی 
آب می باشــد و همــواره میــزان مصارف و انتشــار 
آالینده های زیســت محیطی به عنوان یکی از مســائل 

جدی برای این شرکت مطرح بوده است.
از طرفی عوارض اســتخراج معــادن که موجب 
تغییرات عمده در بافت طبیعی معادن دارد با برنامه ریزی 
پس از اتمام مراحل استخراج مجاز جهت بازسازی و 

ایجاد فضای سبز اقدامات الزم صورت می گیرد.
وجــود فیلترهای متعدد جهــت کنترل آالیندگی 
غبار نیز یکی از شاخه های طراحی خط تولید کارخانه 

سیمان دشتستان می باشد.

یکی از مشــکالت صنعت سیمان، آالیندگی  �
هواست نظر خود و راهکار مجموعه سیمان دشتستان 

را در این مورد بیان نمایید؟
 بــا توجه بــه مصــرف در حــدود 12500  

مترمکعب گاز و مصرف 240 تن در ساعت مواد خام 
در کوره کارخانه که در حدود 40% آن به صورت غبار 
و گاز از دودکش کارخانه خارج می گردد نصب فیلتر 
الکترواستاتیکی، سیستم پایش غبار در خروجی آن و 
کنتــرل گاز CO و NOX گازهای خروجی از اقدامات 

در گفت وگو با مدیرکارخانه سیمان دشتستان مطرح شد:

بهینه کردن مصارف انرژی جهت جلوگیری از تولید گازهای 
گلخانه ای در سیمان دشتستان
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حین تولید می باشد.
برنامه ریــزی جهت بهینه کــردن مصارف انرژی 
جهت جلوگیری از تولید گازهــای گلخانه ای نیز در 
دســتور کار قرار دارد. در ضمــن مطالعات طرح های 
بازیافت حرارت با هدف کاهش مصرف و نیز استفاده 
از انرژی های تجدید پذیر و پاک نیز در دست مطالعه 

می باشد.

گردوغبار مشــکل دیگر صنعت سیمان است  �
برای مقابله با آن چه کارهایی انجام دادید؟

 تمامــی واحدهای تولیدی ســیمان به عنوان  
ایجادکننده گردوغبار شــناخته می شــوند برای کنترل 
انتشار غبار با ایجاد رطوبت حین ورود مواد معدنی در 
کارخانه و نیز نصب تجهیزات فیلتر کردن غبار خروجی 

مراکز نشر غبار از انتشار غبار جلوگیری می شود.

عمده سیمانی ها درختکاری کرده اند کارهای  �
خود را در این مورد بیان نمایید؟

در کارخانه سیمان دشتستان که مساحت بیش  
از 60 هکتار را در برمی گیرد و محیط اطراف آن، سطح 
بیش از 23 هکتار فضای ســبز ایجاد کرده، به صورت 

آبیاری قطره ای و دستی آبیاری می شود.
 در ضمــن در معادنی که بهره برداری آن به پایان 

رسیده فضای سبز ایجاد و جایگزین می گردد.
در حــال حاضر بیش از 120 هکتار فضای ســبز 

خارج از محوطه کارخانه ایجادشده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که درختکاری  �
باعث بحران آب می شود نظر شما چیست؟

توسعه فضای سبز و درختکاری نیاز به آبیاری  
دارد و بخصوص در مناطقی که کمبود آب و استحصال 
آن محدودیت شــدید دارد مانند منطقــه برازجان که 
کارخانه سیمان دشتستان در آن واقع است می بایست 
حساب شــده، با استفاده از درختانی که حداقل آبیاری 

را نیاز دارند و به صورت برنامه ریزی شــده می بایست 
انجام گیرد وگرنه به ناچار در برخی مواقع که بارندگی 
حداقل می باشــد مجبور به رهاسازی بخشی از فضای 

سبز خواهیم بود.

آالیندگی آب یکی از مسائل مهم این روزهای  �
صنایع اســت. واحد شما چه میزان آب مصرف دارد؟ 
آیا مصرف آب به صورت ســیکل بسته است؟ میزان 
بخارآب چه میزان اســت؟ آیا شــما سیستم تصفیه 

فاضالب دارید؟
کارخانه ســیمان دشتســتان در طراحی اولیه  

مصرف کننده در حدود 1000 مترمکعب آب می باشد 
که منابع آن چاه های در اختیار کارخانه می باشــد. البته 
در حال حاضر با احتســاب آب مصرفی فضای ســبز 

مصرف در حدود 600 مترمکعب در روز می باشد.
 کارخانه به هیچ وجه آالینده منابع آبی نمی باشد 
و حتی با احداث تصفیه خانه و تصفیه فاضالب انسانی 
بخشــی از آبیاری فضای ســبز خود را با اســتفاده از 

خروجی تصفیه خانه ها تامین می نماید.
در حال حاضر ســه واحــد تصفیه خانه فاضالب 

انسانی کارخانه را تصفیه می نماید.

بسیاری از واحدها پسماند شهرها و روستاهای  �
اطراف را تصفیه و از آن در واحد استفاده می نمایند. در 

مجموعه شما این کار انجام شده است؟
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با توجه به فاصله مناطق مســکونی از کارخانه  
و پرهزینه بودن انتقال فاضالب و آب تصفیه شــده به 
کارخانه و همین طور عدم نیاز به چنین منابعی با توجه 
به منابع موجود در کارخانه سیمان دشتستان برنامه ای 
برای اســتفاده از خروجی تصفیه خانه پســماندهای 

شهری و روستایی وجود ندارد.

تغییرات اکوسیستم از معضالت معادن است در  �
مورد واحد شما این امر آیا وجود دارد و راهکار شما 

برای حل این مورد چه بوده است؟
همان طوری که در باال گفته شــد با جایگزینی  

فضای سبز در معادنی که حد مجاز بهره برداری در آن 
به پایان رسیده سعی در جلوگیری از تغییرات مخرب 

اکوسیستمی در معادن می باشد.

آیا واحد شــما در منطقه ای که محل زندگی  �
گونه گیاهی یا جانوری خاصی باشد واقع شده است؟ 
آیا در منطقه حفاظت شده محیط زیستی یا نزدیکی آن 
واقع شــده اســت؟ در مورد حفظ گونه های گیاهی و 

جانوری در منطقه چه کارهایی انجام داده اید؟
در کارخانه سیمان دشتستان دو طرح حمایت  

از پلنگ ایرانی که زیســتگاه آن ها در کوهه ای اطراف 
می باشــد و نیز حمایت از طرح حفاظت از گونه های 
روبه انقراض گیاهی منطقه اجراشده و تعداد سه بوته 
از گونه گیاهی بانام محلی ))خون شــیطان(( در محل 
فضای ســبز داخلی کارخانه کاشــته و مورد حراست 

می باشد.

این روزها شاهد هستیم که بسیاری از صنایع از  �
تکنولوژی های فنی و جدید استفاده می کنند که سازگار 
محیط زیست است. آیا شما در این زمینه کاری انجام 

داده اید؟
از آنجائی که در کارخانه ســیمان دشتستان از  

تکنولوژی صنعت ســیمان دوره سال 2000 بهره برده 

شده که نسبتاً بروز می باشد.
طرح تبدیل الکتروفیلتر به بگ هوس فیلتر اصلی 
کارخانه که راندمان فیلتراسیون گازهای دپارتمان پخت 
mg/ 15 به زیر mg/m  ʒ50 و آســیاب مواد را از سطح

mᶾ می رساند در دست اقدام می باشد.

همچنین با جایگزینی سیستم انتقال خوراک پیش 
گرم کن و سیلوهای مواد از ایرلیفت به الواتور و کاهش 
مصرف انــرژی الکتریکی و حرارتــی تائید مثبت در 

کاهش تولید گازهای گلخانه ای خواهیم داشت.

W :انرژی 

این روزها شــرکت ها به بهینه سازی مصرف  �
انــرژی توجه ویژه دارند و پــرت انرژی خود را کم 
می کنند یا از این انرژی ها هم زمان در عملیات دیگر چه 
بــرای داخل کارخانه یا جهت کارهای دیگر و صنایع 
دیگر استفاده می کنند آیا شما چنین مواردی را انجام 

داده اید؟
طــرح بازیافت انرژی حرارتــی دودکش های  

خروجــی در تولیــد بــرق WHRPG موردمطالعــه 
قرارگرفتــه که در صورت تامین منابع می تواند تا %30 
نیاز انرژی الکتریکی خط تولید را از بازیافت حرارتی 

گازهای خروجی دپارتمان پخت تامین نمود.

راهکار خود را در راستای کاهش انرژی بیان  �
نمایید.
بــا اســتفاده از تکنولــوژی روز در تامین و  

جایگزینی تجهیزات )مانند مشــعل اصلی(، باال بردن 
بهــره وری تولیــد، اجــرای طــرح WHRPG، تولید 
سیمان های آمیخته که با اســتفاده از مواد خام طبیعی 
مانند آهــک و... در ترکیب ســیمان مصرف کلینکر 

کاهش داده شود.
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از انرژی هــای پاک در واحد خود اســتفاده  �
کرده اید؟
تاکنون هیچ گونه اقدامی در ایجاد تاسیســات  

الزم برای تولید انرژی های پاک مانند خورشــیدی و 
بادی در کارخانه انجام نگرفته است.

علت اینکه انرژی پاک و تجدید پذیر در کشور  �
ما خیلی مقبول نیست را خیلی از واحدها قیمت پایین 
انــرژی می دانند و برخی معتقدند کــه توان انرژی ها 
تجدید پذیر خیلی به درد صنایع نمی خورد نظر شــما 

چیست؟
 مهم ترین علت عدم استقبال صنایع به مصرف  

انرژی های پاک قیمــت پایین انرژی و گران بودن زیر 
ســاخت های انرژی های پاک می باشد. حداقل در خط 
تولید یک کارخانه سیمان با بازیافت حرارتی که معادل 
اســتفاده از انرژی های پاک می باشــد بسیار منطقی و 
ممکن می باشد و یا در منطقه جنوب ایران که کارخانه 
ســیمان دشتســتان در آن واقع اســت بهترین منطقه 
جغرافیایی برای استفاده از انرژی خورشیدی می باشد 

حتی در مقیاس صنعتی.

آینده این انرژی ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ �
 با توجه به اثرات مخرب مصرف سوخت های  

فســیلی در صنعت حمل ونقل و تولیــد برق بر روی 
محیط زیست و افزایش نیاز انســان به انرژی چاره ای 

به جز جایگزین نمودن انرژی های پاک و تجدید پذیر 
بجای انرژی های فسیلی نخواهد بود.

در حال حاضــر صنعت خودرو با انبوه ســازی 
تولیــد خودروهای برقی حرکت خــود را آغاز نموده 
به طوری که کشــور آلمان اعالم نموده تا ســال 2025 
دیگر خودروهای با سوخت فسیلی امکان تردد در آن 

کشور را نخواهند داشت.

بسیاری از واحدها خود نیروگاه دارند و حتی  �
به شــبکه برق مازاد خود را می دهند. آیا شما چنین 

برنامه ای دارید؟
امکان ایجــاد نیروگاه خورشــیدی در محل  

کارخانه بررسی شده ولی با توجه به حجم سرمایه گذاری 
و تحریم های سیاســی امکان عملیاتی کردن آن وجود 
ندارد در منطقه سیمان دشتستان بهترین گزینه نیروگاه 

خورشیدی می باشد.

در پایان اگر نظر و پیشــنهادی دارید که در  �
سواالت نبود لطفا بیان نمایید.

بررسی مجدد اقتصاد صنعت سیمان به شکلی  
کــه تولید مازادی که هم اکنون در کشــور وجود دارد 
کاهش یافته تا درنتیجه از اتالف انرژی در تولید سیمان 
مازاد که حجم قابل توجهی انرژی می باشد جلوگیری 

شود.


