
 ارزيابي پيامد حوادث فرايندي با نرم افزار

PHAST



مقدمه

فصل اول



مهدي پرويني
رشته مهندسي  :كارشناسي ارشد•)دانشيار دانشگاه سمنان(  

عتي سيستمهاي انرژي از دانشگاه صن
شريف

دانشگاه  مهندسي شيمي: دكتري•
صنعتي اميركبير 

ه مسئول تاسيس و مدير گروه رشت•
دانشگاه سمنان HSEمهندسي 

مدرس و توليد كننده محتواي •
تخصصي در ايمني فرايندي

رشته مهندسي :  كارشناسي اول•
به با رت) گرايش پتروشيمي(شيمي 

التحصيلياول فارغ
اسي همزمان با كارشن(كارشناسي دوم •

ش گراي(رشته مهندسي صنايع ):  اول
ز ا) برنامه ريزي و تحليل سيستمها

دانشگاه صنعتي اميركبير 



غيركاربردي بودن كارگاه•نگراني هاي رايج
كلي گويي•
ارتقاي دانش و نه مهارت•
كند يا تند توضيح دادن•
ارتباط برقرار نكردن مدرس با •

دانشجويان
خداحافظي بعد از كارگاه•



خودآزمايي

 برای شناسایی مخاطرات یا کاهش -۱
پیامد حوادث در صنعت کی از روش 
ی های ارزیابی کمی ریسک استفاده م

)۱(شود و کی از روش های کیفی؟ 

روش ارزیابی  ۱۰۰از بین بیش از  -۲
را  ریسک کیفی، چگونه روش مناسب

)۱(انتخاب می کنیم؟ 



خودآزمايي

ا تفاوت تکنیک ارزیابی پیامد ب -۳
)۲(ارزیابی ریسک کمی در چیست؟ 

دازه آیا تکنیک ارزیابی پیامد به ان -۴
)۲(ارزیابی ریسک کمی کاربرد دارد؟ 

 کی از روش ارزیابی پیامد و کی از -۵
روش ارزیابی ریسک کمی استفاده 

)۳(می شود؟ 



مرتبط هاي مهارت

هاي ارزيابي ريسك كيفي و كميتكنيك •

)تئوري(حوادث فرايندي ارزيابي پيامد •

PHAST 7.2پيامد حوادث با نرم افزار ارزيابي •

SAFETI 7.2ريسك كمي با نرم افزار ارزيابي •



چند سئوال مقدماتي



سئوال اول

ن به واسطه خط لوله مدفون در خيابا -الف

تاق شيخ بهايي چه ريسكي نفر مستقر در ا

ا ساختمان شركت ملي پتروشيمي ر ١٠٢

تهديد مي كند؟ 



سئوال اول

ر ساختمان مذكور در منطقه امن از نظ -ب

ريسك جمعي قرار دارد؟



سئوال دوم

خط لوله مدفون در  انفجاربه واسطه 

تقر خيابان شيخ بهايي چه ريسكي نفر مس

در اتاق شرقي واقع در طبقه دوم 

هديد ساختمان شركت ملي پتروشيمي را ت

مي كند؟



سئوال سوم

از نوع آتش فوراني (آتش سوزي به واسطه 

خط لوله مدفون در  )مشابه حادثه شهران 

ر در خيابان شيخ بهايي چه ريسكي نفر مستق

اتاق شرقي واقع در طبقه دوم ساختمان 

شركت ملي پتروشيمي را تهديد مي كند؟



سئوال چهارم
يخ خط لوله مدفون در خيابان ش انفجاربه واسطه  

 ١٠٢بهايي چه موج انفجاري نفر مستقر در اتاق 

ي ساختمان شركت ملي پتروشيمي را تهديد م

كند؟

د به عبارتي احتمال مرگ نفر مستقر چند درص

است؟ احتمال كر شدنش چند درصد است؟



سئوال پنجم

 فوراني آتش نوع از( سوزي آتش واسطه به

 در مدفون لوله خط ) شهران حادثه مشابه

 رنف تشعشعي سطح چه بهايي شيخ خيابان

 ملي شركت ساختمان ١٠٢ اتاق در مستقر

كند؟ مي تهديد را گاز



سئوال پنجم
 درصد چند او دو درجه سوختگي احتمال

است؟

 رحاض افراد و ساكنين جان شعاعي چه تا

 احتمال( شد؟ خواهد تهديد منطقه در

)درصد ١٠ مرگ



سئوال ششم
 به واسطه نشت خط لوله مدفون در خيابان

شيخ بهايي چه غلظتي از ماده سمي در چه 

 ١٠٢مدت زماني به نفر مستقر در اتاق 

د و ساختمان شركت ملي پتروشيمي مي رس

درصد مي  ١٠آيا او در معرض خطرمرگ باالي 

باشد؟



   PHASTسئواالتي كه
پاسخ گو است

ه آيا فست مي توانست محاسبه كند ك

احتمال دارد  2001cاتش سوزي مخزن 

شود؟ LPGباعث انفجار مخازن 



   PHASTسئواالتي كه
پاسخ گو است

 دايك يا حوضچه زير مخازن چقدر كارايي
دارد؟

ي آيا الزم است مخازن جانبي را عايق كار
حرارتي كنيم؟

آيا حريم ايمن در چيدمان مخازن رعايت 
شده است؟



سئواالت پايان دوره

يم؟استفاده كن) تكنيك ارزيابي پيامد(در چه مسائلي مي توانيم از فست •
محدوديت هاي نرم افزار فست در كجاهاست؟•
نيم؟هر مساله اي ارزيابي پيامدي را با نرم افزار فست چگونه مي توانيم حل ك•
آشنا  با جزئيات و شگردهاي تعيين حريم ايمن و تجزيه و تحليل حوادث با فست•

.خواهيم شد



ملزومات حرفه اي گري

ارتسلط بر استانداردها در كنار نرم افز•
اطمينان از درك صحيح و پياده كردن •

فيزيك مساله
امدتسلط بر معادالت و تئوري ارزيابي پي•



روش شناسي و ابزار•اهمزاياي رقابتي اين كارگ
 آشنايي با منابع و روش به دست آوردن•

اطالعات كاربردي
امكان به كارگيري آموخته ها•
امكان تدريس •
سازيشبكه •
د از بعسال پاسخگويي به سئواالت تا يك •

كالس



آيا ارزيابي پيامد واقعا در عمل 
كاربردي دارد؟





PHASTكاربردهاي نرم افزار 

دومفصل 



مساله پروپان

مترمکعب پروپان طراحی کنیم ۵۰۰۰۰می خواهیم مخزنی برای ذخیره سازی  •

ر باشد؟ شرایط عملیاتی نگهداری را چگونه انتخاب کنیم که از نظر ایمنی ذاتا ایمن ت  -الف•
نگهداری پروپان در فشار باال و دمای محیط یا فشار محیط و دمای خیلی پایین؟

به  طبق استانداردهای معتبر چه فاصله ای به عنوان منطقه فایرزون و چه فاصله ای -ب•
د به عنوان مرز مخزن  برای مخزن باید تعریف شود؟ تا چه فاصله ای می توانیم اجازه ترد

افراد بومی غیرشاغل دهیم؟



مساله پروپان

برای کاهش پیامد حوادث چه پیشنهاداتی می توان داد؟ آیا استفاده از دایک زیر   -ج•
مخزن توصیه می شود؟

آیا مخازن مجاور این مخزن نیاز به عایق حرارتی دارند؟ -د•



مساله پروپان

...و •



قاله آیا با استناد به این نرم افزار می توان م
؟منتشر کرد ISIعلمی 











آیا با این نرم افزار حوادثی 
مثل آتش سوزی پتروشیمی بوعلی را 
می توان با این نرم افزار تحلیل کرد؟







در مجموعه مباحث مربوط به ايمني اين 
نرم افزار چه جايگاهي دارد؟



تعريف ايمني

ا يك چالش بزرگ، فرق ايمني فردي ي
شغلي با ايمني فرايندي ؟؟



شاخه هاي ايمني

يحرفه ا -ايمني شغلي 
ايمني فرايندي

شهري -ايمني فردي





محدود مطالعه اين دوره
قبل از حادثه؛ •
شناسايي مخاطرات با روش هايي چون •

هازوپ با هدف پيشگيري از وقوع حوادث 
)در واقع ارزيابي اليه هاي حفاظتي(

:  بعد از حادثه•
ي برآورد ابعاد حوادث در قالب ارزيابي كم•

ريسك با اهدافي چون طرح هاي جانمايي، 
ت جايابي، مباحث پدافند غيرعامل، مديري

به منظور كنترل پيامد حوادث...بحران و 



آموزش كامل



تئوري

فصل چهارم



تعريف پيامد

ه پيامد معياري از شدت آسيب هاي وارد ب

سيستم در اثر وقوع مخاطرات مختلف 

.است





سئوال مهم

چه حوادثی را می توان با این نرم افزار 
تحلیل کرد چه حوادثی را نمی توان؟





انتشار و عواقب

Jet Fire Pool Fire

Flash Fire

Vapor Cloud Explosion 
(VCE)

Toxic Effect



آتش

اثر آتش بر روي بدن سوختن پوست •
شعشع مي باشد كه اين تأثير بستگي به ت

.داردمواجهه رسيده و زمان 
به عنوان مثال پوست انرژي گرمايي  •

2mkW/ ثانيه و  ٥را براي تقريباً  ١٠
2mkW/ ثانيه ٠,٤را فقط براي  ٣٠

.تحمل مي كند



تاثيرات ناشي از تششع آتش

پيامدها )/2mkW( ميزان تشعشع

تابش آفتاب ٠ ٥

شخص توانايي فرار را داردحد آستانه درد بگونه اي كه ٤

نجات  رسيدن اين سطح تشعشع به انسان موجب آسيب شديد مي شود و اگر تيم
نرسد موجب مرگ مي شود

٢٠

و در  تشعشع بيشتر از اين مقدار براي آسيب رساندن به تجهيزات كافي است
صورت رسيدن اين سطح تشعشع به انسان، موجب مرگ آني مي شود

٧٣ ٥



احتمال مرگ ناشي از تششع آتش



Flash Fire



تفاوت آتش و انفجار



حادثه سرخس

آتش ناگهاني



 شرايط تشكيل آتش 
ناگهاني

انتشار گاز قابل اشتعال•

ريتركيب گاز با هوا و قرار گيري در محدوده اشتعال پذي•

)با تاخير(وجود منبع جرقه •

فضاي باز•



انفجار



پرديس. حادثه پ

انفجار ابر بخار



شرايط الزم براي  
انفجار گاز

انتشار گاز قابل اشتعال•

ريتركيب گاز با هوا و قرار گيري در محدوده اشتعال پذي•

)با تاخير(وجود منبع جرقه •

به تله افتادن گاز•



تاثيرات انفجار بر روي تجهيزات و ساختمان ها

پيامدها (psig)ميزان افزايش فشار 
خسارات جزيي به ساختمانها ١كمتر از 

حد آستانه براي آسيب ديدگي جدي ساختمان ٣ -٢
آسيب ديدگي تجهيزات و مخازن ٣-٤

تخريب كامل ساختمان ها ٦-٥
واژگوني واگن قطار ٧

تخريب كامل ١٠بيشتر از 



Flixboroughحادثه 



BLEVE



نشت مواد قابل اشتعال

بل شامل رهايش مواد آتش گير، آميزش و اختالط اين مواد با هوا، تشكيل يك ابر يا بخار قا

مي باشد  اشتعال، حركت اين توده به سمت منبع آتش و نهايتاً رخداد يك آتش سوزي و يا انفجار



سمينشت مواد 

ده شامل رهايش مواد سمي و  تشكيل يك توده بخار سمي، حركت اين توده توسط باد و آلو

ر كردن محيط مي باشد كه در نهايت ممكن است باعت آسيب رساندن و يا مرگ افراد حاضر د

رسدمحدوده خطر در اثر پخش مواد سمي  مي تواند به چندين كيلومتر نيز ب. محيط آلوده گردد



معيارهاي سميت



ERPG مقاديرERPG براي مواد مختلف

ERPG-3 ERPG-2 ERPG-1 ماده

١٠٠٠ ٢٠٠ ٢٥ آمونياك
١٠٠٠ ١٥٠ ٥٠ بنزن
٢٠ ٣ ١ كلر
٥٠٠ ٣٥٠ ٢٠٠ مونوكسيد كربن
١٠٠ ٣٠ ١/٠ سولفيد هيدروژن
١ ٠/٢ - فسژن

پيامد معيار
دت بيشترين مقدار غلظت ماده شيمايي در هواست كه همه افراد مي توانند به م
د يا يك ساعت در معرض آن قرارگيرند بدون اينكه مزاحمتي براي آنها ايجاد كن

.بوي ناخوشايندي داشته باشد
ERPG-1

دت بيشترين مقدار غلظت ماده شيمايي در هواست كه همه افراد مي توانند به م
ران يك ساعت در معرض آن قرارگيرند بدون اينكه آسيب جدي يا غير قابل جب

.ببينند يا نتوانند اقدامات ايمني را انجام دهند
ERPG-2

دت بيشترين مقدار غلظت ماده شيمايي در هواست كه همه افراد مي توانند به م
.يك ساعت در معرض آن قرارگيرند بدون اينكه زندگي آنها تهديد شود ERPG-3



TLV



ساير معيارها

•50 LD

دوزي از مــاده ســمي اســت كــه باعــث 

 كشته شـدن نيمـي از افـرادي مي گـردد

. كه در معرض آن قرار دارند

 Probit

كي از همانگونه كه قبالً نيز گفته شد ي•

اد روش هاي ارزيابي پيامد استنشاق مو

Lethal Dose 50%مي باشد Probitسمي روش 



، ERPG ،IDLH ،TLV-STELدر بررسي پيامد سميت كي از معيارهاي 
TLV-TWA  وPEL  و كي از معيارهايLD50  وProbit  استفاده

مي گردد؟



Toxic cloud



Bhopalحادثه 





PHASTنرم افزار 

جلسه پنجم



كاربردهاي
PHAST 7.2

تعيين حريم ايمن تجهيزات و سايت•

مطالعه موردي حوادث فرايندي اعم از آتش سوزي، انفجار يا نشت ماده سمي•

شناسايي و اولويت بندي مخاطرات فرايندي•

جايابي تجهيزات فرايندي•

www.MehdiParvini.com



كاربردهاي
PHAST 7.2

طق جايابي محل احداث سايت با در نظر گرفتن آثار حوادث احتمالي بر روي منا•

مسكوني و واحدهاي مجاور

تدوين برنامه اقدام در شرايط اضطراري•

تدوين سناريوهاي احتمالي و انجام مانورهاي مربوطه•

www.MehdiParvini.com



كاربردهاي
PHAST 7.2

بررسي ضرورت ايمن سازي تجهيزات فرايندي اعم از استفاده از ديوار بتني در كنار •

تجهيزاتي چون كمپرسورها يا برخي راكتورها يا استفاده از عايق هاي حرارتي در مخازن 

همسايه

در واحدها  F&Gموقعيت يابي حسگرهاي آتش و گاز •

وش تعيين مناطق تجمع در شرايط اضطراري و ارزيابي راه هاي دسترسي نيروي امداد و نيز ر•

هاي تخليه واحد

www.MehdiParvini.com



محدوديت هاي
PHAST 7.11

محدوديت در بررسي حوادث زيرزميني يا زير آب مثل خط لوله داخل زمين•

اه محدوديت در مدلسازي حوادثي چون انفجار در داخل ساختمان مثل بررسي ايستگ•

كابينتي   TBSهاي

محدوديت در مدلسازي انفجار چند تجهيز به صورت همزمان•

محدوديت در مدلسازي تخليه از يك تجهيز در بيش از يك نقطه•

www.MehdiParvini.com



محدوديت هاي
PHAST 7.11

جارمحدوديت در تاثير تجهيزات به صورت موانع در كاهش آسيب ناشي از انف•

محدوديت در تعيين دماي شعله در مسائلي چون فلر•

ي محدوديت در مدلسازي شبكه هاي شاخه اي به طوري كه فقط خط مستقيم را م•

.تواند مدل كند و امكان ايجاد شاخه روي خط وجود ندارد

www.MehdiParvini.com



الگوريتم گام به گام

وارد كردن نقشه و مقياس بندي آن•

تعريف مخلوط مواد در صورت نياز•

تعريف و قرار دادن تجهيز روي نقشه و نيز تكميل اطالعات آن•

www.MehdiParvini.com



الگوريتم گام به گام

تعريف سناريوهاي محتمل•

تنظيم شرايط آب و هوايي •

انتخاب حالت مناسب حل•

حل و تفسير نتايج•

www.MehdiParvini.com





حل مثال در نرم افزار

فصل پنجم



بررسي پيامد حوادث يك مخزن كلر در

PHAST



مخزن كلر

.بار مفروض است ٥,٧٥تن كلر در فشار  ٤٠يك مخزن كلر براي نگهداري •
:پاسخ دهيد PHASTبه سئواالت زير با كمك نرم افزار 

 در صورت انفجار مخزن كلر و رهايش ناگهاني آن آيا الزم است ساكنين -الف

ن كيلومتري آن قرار دارد را تخليه كنيم؟ در صورت مثبت بود ١٠شهري كه در 

چقدر زمان براي تخليه در اختيار داريم؟ و چقدر طول مي كشد هوا به وضعيت 

سالم باز گردد؟
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مخزن كلر

با (در صورت انفجار اين مخزن چند دقيقه طول مي كشد كلر در جهت باد   -ب

به شهر برسد؟ چه مدتي طول مي كشد غلظت كلر در )  ppm٥٠٠غلظت متوسط  

برسد؟ ١٠ ppmشهر به زير

متري پايين  ٢٠٠در صورت اين رهايش ناگهاني، احتمال مرگ افراد در فاصله  -ج

چند درصد خواهد بود؟) دقيقه تنفس كلر ١٠بعد از (دست مخزن 
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مخزن كلر

.ابعاد ابر ايجاد شده در نقطه يك كيلومتري را بدست آوريد -د

بروز اين رخداد در شب خطرناك تر است يا در روز؟ -ه

چه مساحتي از منطقه را آلوده خواهد كرد؟١٠٠ ppmكلر با غلظت   -و

آيا حريم ايمن مخزن رعايت شده است؟ -ز

چه پيشنهادي براي كنترل خطرات اين مخزن داريد؟ -ك
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SAFETIسئوالهاي تكميلي با نرم افزار 

با معيارهاي ريسك جمعي، واحد مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد يا خير؟•
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ربررسي پيامد حوادث يك مخزن آمونياك د

PHAST



الگوريتم گام به گام

وارد كردن نقشه و مقياس بندي آن•

تعريف مخلوط مواد در صورت نياز•

تعريف و قرار دادن تجهيز روي نقشه و نيز تكميل اطالعات آن•
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الگوريتم گام به گام

تعريف سناريوهاي محتمل•

تنظيم شرايط آب و هوايي •

انتخاب حالت مناسب حل•

حل و تفسير نتايج•
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مساله دوم
ك يك مخزن آمونياك يك تني واقع شده در ارتفاع ي•

 متري از سطح زمين در فشار چهار بار با سناريوي

اينچي خروجي از كف مخزن مفروض  ٢شكست لوله 

به . متري مخزن مي شكند ٢است لوله در فاصله 

.دسئواالت زير به كمك نرم افزار فست پاسخ دهي

ابعاد مناسب مخزن افقي را به دست آوريد -الف
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مساله دوم
دقيقه به طول كشيده چه  ٥با فرض اينكه بستن شير  -ب

 مقدار آمونياك هدر رفته است؟ آيا افقي بودن يا عمودي

بودن تاثيري در تخليه دارد؟

چه مخاطرات احتمال وقوع دارند؟ كدام مخاطره  -ج

پيامدهاي بدتري خواهد داشت؟
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مساله دوم

متري روي سطح زمين در جهت وزش باد باشد آيا  ٥٠اگر منبع جرقه در فاصله  -د
انفجار رخ خواهد داد؟

چند كيلوگرم آمونياك در انفجار شركت خواهد كرد؟ -ه

حاسبه با فرض اينكه همزمان با انفجار، آتش ناگهاني هم ايجاد شود شعاع موثر آنرا م -و
.كنيد

.داثر وجود دايك در زير مخزن را در كاهش پيامد حوادث به صورت كمي بررسي كني -ز

به دست آوريد Total GS 253حريم ايمن مخزن را با استفاده از استاندارد  -ك
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مساله دوم

ه در آيا شعله آتش فوراني ايجاد شده مي تواند لوله حامل مواد سوختي را ك -ل

حداكثر طول شعله آتش فوراني را (متري قرار دارد تهديد كند؟  ١٠٠فاصله 

مدت زمان تحمل لوله؟) حساب كنيد

براي تخليه واحد چقدر زمان در اختيار داريم؟ -م
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بررسي پيامد حوادث يك خط لوله در

PHAST



٥از  ٣مساله 
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بررسي حريم ايمن يك فلر در

PHAST
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ربررسي پيامد حوادث فرايندي يك مخزن پروپان د

PHAST



مخزن پروپان

 مترمكعب ٥٠٠٠٠ آن داخل پروپان حجم كه مترمكعب ٥٥٠٠٠ حجم به سازي ذخيره مخزن يك در پروپان

 از يك هر بررسي است مطلوب .شود مي نگهداري گراد سانتي درجه ٤٨ دماي و بار ٢٠ فشار در و است

:زير سناريوهاي

اينچ ٨ قطر به مخزن به ورودي الين نشت -١

مخزن خود انفجار نهايت در و ها PSV نكردن عمل و فشار افزايش صورت در -٢

مخزن صفر ارتفاع در متر ميلي ١٥ قطر به مخزن ديواره خوردگي اثر در نشتي -٣

BLEVE پديده -٤

.شود مي گرفته نظر متردر ٢٤.٤٣ آن ارتفاع و متر ٦٠ مخزن داخلي قطر ضمنا
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مخزن پروپان

: هدف
بررسي ضرورت عايق كاري مخازن كناري•
بررسي ضرورت تجديد نظر در چيدمان•
بررسي ضرورت استفاده از حوضچه•
بررسي ضرورت راه هاي دسترسي يا فرار و همينطور ديكتورهاي آتش و گاز•



مساله پروپان

مترمكعب پروپان طراحي كنيم ٥٠٠٠٠مي خواهيم مخزني براي ذخيره سازي  

تر  شرايط عملياتي نگهداري را چگونه انتخاب كنيم كه از نظر ايمني ذاتا ايمن  -الف

يين؟باشد؟ نگهداري پروپان در فشار باال و دماي محيط يا فشار محيط و دماي خيلي پا

اي به  طبق استانداردهاي معتبر چه فاصله اي به عنوان منطقه فايرزون و چه فاصله -ب

ردد به عنوان مرز مخزن  براي مخزن بايد تعريف شود؟ تا چه فاصله اي مي توانيم اجازه ت

افراد بومي غيرشاغل دهيم؟
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مساله پروپان

ايك براي كاهش پيامد حوادث چه پيشنهاداتي مي توان داد؟ آيا استفاده از د  -ج

زير مخزن توصيه مي شود؟

آيا مخازن مجاور اين مخزن نياز به عايق حرارتي دارند؟ -د
...و 
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خسته نباشيد
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براي حرفه اي شدن اين موارد را هم ياد 
بگيريد
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پيشرفته  PHASTكارگاه آموزشي 
بزودي برگزار خواهد شد



مطالب مفيد ايمني فرآيندي
در سايت،

www.MehdiParvini.com
تلگرام و اينستاگرام

@DrMehdiParvini



رادامه مطالب براي مطالعه بيشت

تلگرام و اينستاگرام
@DrMehdiParvini



ارزيابي پيامد در مديريت ريسك

جلسه چهارم



ازيابي پيامد همان ارزيابي ريسك هست؟ 



تعريف ريسك

ريسك=تكرارپذيري  хپيامد 



تفاوت ريسك و 
مخاطره



!ريسك كيفي يا كمي؟





مراحل ارزيابي ريسك

:مرحله اول
تعيين اهداف ارزيابي ريسك

:مرحله دوم
يشرح واحد فرآيندي تحت بررس

:مرحله سوم
شناسايي مخاطرات

:مرحله چهارم
تعيين و تحليل سناريوها

:مرحله پنجم
سازي پيامد مدل

:مرحله ششم
تخمين تكرارپذيري

:مرحله هفتم
محاسبه و ارائه ريسك



:مرحله دوم
يشرح واحد فرآيندي تحت بررس

:مرحله اول
تعيين اهداف ارزيابي ريسك

:مرحله سوم
شناسايي مخاطرات

:مرحله چهارم
تعيين و تحليل سناريوها

:مرحله پنجم
سازي پيامد مدل

:مرحله ششم
تخمين تكرارپذيري

:مرحله هفتم
محاسبه و ارائه ريسك

 تعيين اهداف ارزيابي
ريسك



اهداف ارزيابي ريسك

موقعيت يابي واحد فرايندي•

جانمايي واحدهاي فرايندي•

تعيين مناطق مستعد آتش و انفجار•

تعيين موقعيت مناسب آشكارسازها•



اهداف ارزيابي ريسك

تعيين كفايت كنترل ها و اليه هاي •
حفاظتي همچون دايك هاي زير مخازن، 

...عايق ها و 
تعيين حريم ايمن تجهيزات و سايت•
بررسي آسيب پذيري ساختمان هاي •

حساس
اولويت بندي مخاطرات•



اهداف ارزيابي ريسك

تعيين حريم ايمن لوله هاي گاز•

 بررسي مخاطرات انتقال گاز از مسيرهاي•

مختلف بر ساكنين مناطق و ابنيه

قليل تعيين ريسك فعاليت ايستگاه هاي ت•

فشار



شرح واحد فرآيندي

:مرحله اول
تعيين اهداف ارزيابي ريسك

:مرحله دوم
يشرح واحد فرآيندي تحت بررس

:مرحله سوم
شناسايي مخاطرات

:مرحله چهارم
تعيين و تحليل سناريوها

:مرحله پنجم
سازي پيامد مدل

:مرحله ششم
تخمين تكرارپذيري

:مرحله هفتم
محاسبه و ارائه ريسك



شرح واحد فرآيندي

 P&ID’sو  PFD’s:های عملیاتی شامل نقشه•

Layoutهای جانمایی  نقشه•

شرح فرآیند•

Safety Philosophyمعیارهای ایمنی •

خواص فيزيکي مواد موجود در فرآيند•

زایی مواد خواص سمیت و اشتعال•



شناسايي مخاطرات

:مرحله هفتم
محاسبه و ارائه ريسك

:مرحله اول
تعيين اهداف ارزيابي ريسك

:مرحله دوم
يشرح واحد فرآيندي تحت بررس

:مرحله سوم
شناسايي مخاطرات

:مرحله چهارم
تعيين و تحليل سناريوها

:مرحله پنجم
سازي پيامد مدل

:مرحله ششم
تخمين تكرارپذيري



شناسايي مخاطرات

(Safety Review)مرور ايمني •

  (Checklist)آناليز چک ليست •

 (What/If)آناليز پرسش •

تحليل مواد موجود در فرآيند و شرايط •
عملياتي

 (PHA)تجزيه تحليل مقدماتي خطر •

 (HAZOP)مطالعه مخاطرات و راهبري •

تجزيه تحليل خطا و آثار ناشي از آن •
(FMEA)

(CCA) تحليل علت پيامد•

(FTA)تحلیل درخت خطا •



www.MehdiParvini.com
۶٢۶٠۴۵۴٠٩١٢پاسخگوهستيم 138

ساعت آموزش ٢٠
) شناسايي مخاطرات(تكنيك پركاربرد ارزيابي ريسك  ١٠نكات كاربردي بيش از  



هاي  تعيين سناريو
معتبر

:مرحله اول
تعيين اهداف ارزيابي ريسك

:مرحله دوم
يشرح واحد فرآيندي تحت بررس

:مرحله سوم
شناسايي مخاطرات

:مرحله چهارم
تعيين و تحليل سناريوها

:مرحله پنجم
سازي پيامد مدل

:مرحله ششم
تخمين تكرارپذيري

:مرحله هفتم
محاسبه و ارائه ريسك



هاي  تعيين سناريو
معتبر

در نظر سناريو به صورت رخداد مستقلي•
شود كه ممكن است در يك واحد  گرفته مي

فرآيندي اتفاق بيفتد

ه تواند چندين حادث هر سناريوي مستقل مي•
)  ...آتش، انفجار، پخش مواد سمي و(احتمالي 

.در پي داشته باشد

 وقوع هر حادثه بستگي به شرايط فيزيكي•
تجهيز و سيال، نحوه تخليه ماده و شرايط 

محيطي دارد

  .



هاي  تعيين سناريو
معتبر

)سناريو(رخداد مستقل نتيجهنتيجه موردي

      ١نتيجه موردي      

  ١نتيجه        ٢نتيجه موردي 

يك سناريو مستقل٣نتيجه موردي 

٢نتيجه                          



مشخصات سناريو

محل سناريو•

يماهيت سناريو؛ نشتي يا تخليه ناگهان•

اندازه سوراخ ايجاد شده در مورد نشتي•

نوع نشتي•

ه مدت زمان تخليه و يا كل مقدار مواد تخلي•

شده



ومبناي تعريف سناري

به  تعيين سناريو و تعريف مشخصات آن بستگي

هدف از انتخاب سناريو دارد

ارزيابي ريسك•

تعيين حريم ايمن•

تعيين مناطق خطرناك•

مطالعه موردي•

...و •



ومبناي تعريف سناري



محل وقوع نشتي ها

ها و اتصاالت  ها در لوله كل نشتي% ٦١

ها ها از فلنج كل نشتي% ١٥

بندي ها از محل آب كل نشتي% ١٤

ها ها از انواع شير كل نشتي% ١٠



اتخمين اندازه نشتي ه



اتخمين اندازه نشتي ه



تعريف سناريو در 
نرم افزار



تعريف سناريو در 
نرم افزار



مدل سازي پيامد

:مرحله اول
تعيين اهداف ارزيابي ريسك

:مرحله دوم
يشرح واحد فرآيندي تحت بررس

:مرحله سوم
شناسايي مخاطرات

:مرحله چهارم
تعيين و تحليل سناريوها

:مرحله پنجم
سازي پيامد مدل

:مرحله ششم
تخمين تكرارپذيري

:مرحله هفتم
محاسبه و ارائه ريسك



مدل سازي پيامد

آن است پیامد سازي هدف از مدل
ي که اثرات يک حادثه يا حوادث بعد

منتج شده از آن را بتوان در 
مختصات مکاني دلخواه و در 

.هاي مختلف به دست آورد زمان
 



مدل سازي پيامد

دت تا با داشتن اين اثرات، بتوان ش
 حادثه و ميزان تاثير آن در نابودي

افراد و منابع مادي چون ابنيه و 
هاي ها و مکانتجهيزات را در زمان

.مختلف محاسبه كرد



مدل سازي پيامد

مدلسازي پيامد عبارت از لذا 
ي پيش بيني اثرات و عواقب ناش
از رهايش و پخش يك ماده در 

هاي رياضي محيط بوسيله مدل
.است



مدل سازي پيامد



مدل هاي تخليه



مدل هاي انتشار

پروفايل غلظت در رهايش 
دائمي مواد



مدل هاي انتشار

پروفايل غلظت در رهايش 
ناگهانی مواد



مدل هاي انتشار

مدل انتشار

شرايط آب و هوايي

پايداري جو

ارتفاع انتشار مواد

توزيع غلظت مواد رها شده
بر حسب زمان و مكان

اندازه حركت مواد رها شده

ناهمواري هاي سطح زمين



ارتفاع انتشار

هرچه ارتفاع نقطه رها شدن مواد بيشتر باشد

اد بايد غلظتي كــه به يك فاصله خاص مي رسد كاهش مي يابد زيرا ابر تشكيل شده از مو 
مخلوط  فاصله بيشتري را طي كند تا به سطح زمين برسد و در اين فاصله با هواي محيط

.شده و رقيق تر مي گردد



انواع شناوري

شناوري مثبت

شناوري خنثي

شناوري منفي



پايداري جوي

جو پايدار جو ناپايدار

ر نشان دهنده ميزان اختالط و اغتشاش اليه هاي جوي و معياري از اختالط مواد پخش شده د پايداري جو

محيط در جهت عمود بر سطح زمين است



معيار پايداري جوي





كتاب آموزش كاربردي  
PHASTنرم افزار 

قابل تهيه از سايت
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