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Abstract 

Background and Objective: The most important goal of modeling is to 

acquire knowledge about the actual behavior of the system. Toxic leakage is 

a likely issue in process and chemical industries and one of the threatening 

factors for the personnel and residents involving in the mentioned industries. 

In this regard, the present study aimed to model the effect of ammonia 

leakage from the ammonia reservoirs. 

Materials and Methods: In the present study, the ammonia liquid release 

from the reservoir was modeled using ALOHA software version 5.4.7 in one 

of the southern refineries. This study was modeled based on the three 

scenarios, including the formation of the toxic vapor clouds, flammable 

environment, and toxic explosive atmosphere. 

Results: Based on the results of the present modeling, the concentration of 

ammonia was 1,100 ppm, 5 km around the reservoir (red range). In addition, 

from this area to about 160 miles (about 10 km) around the reservoir (orange 

range) the concentration of ammonia was 160 ppm. In the event of full leakage 

of ammonia from the reservoir up to 500 m, the ammonia concentration was 

reported to be about 90,000 ppm, which was approximately 60% of the 

minimum flammable concentration of ammonia gas. Furthermore, the 

ammonia concentration up to about 1.7 km of the tank was 15000 ppm, which 

was about 10% of the minimum of the flammable ammonia concentration. 

It should be considered that in the event of vapor cloud explosion, the 

explosive wave pressure is approximately 700 m from the reservoir 

equivalent to Psi 8 that can cause serious damage to the buildings. 

Conclusion: According to the results of modeling, ammonia intoxication is 

the most important threat to personnel. Therefore, the inspections in 

accordance with the manufacturer company's proposal on ammonia 

repositories and emergency response plans will have an effective role in the 

limitation of the harmful effects of toxic and dangerous emissions. 
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 فرايندي صنايع از يکی در اضطراري شرايط در واكنش برنامه

 3اعتماد الدینصالح ،2آهنگر سیاهی ، عاطفه،*2جهانی فرشته ،2اصل موسویان زینب ،9شیرالی عباس غالم

 ایران اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای،حرفهبهداشت  یگروه مهندس علمی هیأت عضو 1
 ایران اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای،حرفهبهداشت  یارشد مهندس کارشناس 2

 یرانا یه،عسلو ی،پارس جنوب یس،پرد یمیپتروش HSE کارشناس 3

  .ایران اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای،حرفهبهداشت  یگروه مهندس ،جهانی فرشته * نویسنده مسئول:

 jahani.f71@gmail.comایمیل: 

 
 

 13/11/1317 تاریخ دریافت مقاله:

 22/50/1317 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 ادمو نشت. باشدمی واقعی سیستم رفتار مورد در دانش کسب سازی،مدل هدف ترینمهم سابقه و هدف:

 و شاغل ادفرا هتهدیدکنند ملاعو از یکی ارههمو و بوده محتمل امری ،شیمیایی و ییندافر صنایع در سمی

 از آمونیاک نشت پیامد سازیمدل هدف با حاضر مطالعه راستا، این در. باشدمی صنایع ینا افطرا ساکنین

 .شد انجام آن مخازن

 پتروشیمی صنایع از یکی در سازیذخیره مخزن از آمونیاک مایع انتشار نحوه حاضر مطالعه در ها:مواد و روش

ALOHA 5.4.7 (Area Locations of Hazardous Atmospheres ) افزارنرم از استفاده با و گردید بررسی

 پدیدآمدن سمی، بخار ابر تشکیل سناریوی سه براساس حاضر پژوهش که است ذکر شایان. شد سازیمدل

 .گردید سازیمدل سمی بخار ابر انفجار محیط ایجاد و اشتعال قابل محیط

 با برابر مخزن اطراف کیلومتر 0حدود  تا آمونیاک غلظت سازی،مدل ینحاصل از ا یجنتا براساس ها:یافته

غلظت ابر بخار  ،اطراف مخزن یلومترک 15منطقه تا حدود  یناز ا ینهمچن .باشدمی میلیون در بخش 1155

 از آمونیاک کامل نشت صورت در که ساخت خاطرنشان باید .است یلیونبخش در م 165معادل  یاکآمون

 65 حدود که باشدمی یلیونبخش در م 15555 با برابر مخزن متری 055 فاصله تا آمونیاک غلظت مخزن،

 غلظت براین،عالوه. است آمونیاک گاز( :Lower Explosion Limit LEL) اشتعال قابل غلظت حداقل درصد

 حداقل درصد 15 حدود که باشدمی یلیونبخش در م 10555 معادل مخزن کیلومتری 7/1 حدود تا آمونیاک

 موج ارفش شده،تشکیل بخار ابر انفجار صورت در که داشت توجه باید .است آمونیاک گاز اشتعال قابل غلظت

 آسیب به منجر تواندمی که بود خواهد مربع اینچ بر پوند 2 معادل مخزن متری 755 حدود فاصله تا انفجار

 .گردد هاساختمان جدی

 یدتهد را کارکنان که است خطری ترینمهم آمونیاک بودنسمی سازی،مدل نتایج با مطابق گیری:نتیجه

 زنمخا نطمیناا یشیرها با ارتباط در هندزسا شرکت پیشنهاد با مطابق ییسیهازربا منجاا رو این از کند؛می

 ادمو رنتشاا ربانیاز اتثرا دننموحدودم در یمؤثر نقش اری،ضطرا یطاشر در کنشوا حطر تهیه و آمونیاک

 .شتدا هداخو کخطرنا و سمی

 

 سازیمدل پتروشیمی؛ ریسک؛ آمونیاک؛ ارزیابی واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 موارد از بسیاری در که شیمیایی مواد مخازن و لوله خطوط

 مواد حتی و زاآتش مواد زیست، محیط آالینده مواد هاآن در

 گاز و نفت صنایع در سزاییبه اهمیت از دارد، وجود سمی

 ژهویبه خطوط این از نشتی که است بدیهی. هستند برخوردار

 اندتومی هستند حساس محیطی زیست لحاظ به که مناطقی در

 از. باشد داشته همراه به بشری جامعه برای را زیادی خطرات

 جزء که ارزشمند مواد از بخشی هدررفتن دیگر، سوی

 دناخوشاین اقتصادی لحاظ به هستند، اولیه مواد یا و محصوالت

 برای صنایع و کارخانجات فراوان هایتالش وجود با. تاس

 دوجو کشنده حوادث بروز احتمال شیمیایی، مواد ایمن مدیریت

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 91تا  92 صفحات ،9317 تابستان ،2شماره  ،5دوره 

 مقاله پژوهشی
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 نشت پیامد سازیمدل                                                               

 و صنعت پیشرفت پیامدهای ترینمهم از یکی. ]1[ دارد

 هک باشدمی نقل و حمل گسترش و تولید افزایش تکنولوژی،

 نوبهبه و دارد شیمیایی مواد از استفاده به بیشتری نیازمندی

 در شیمیایی مواد انفجار و رهایش دلیل به تواندمی خود

 تهدید زیادی خطرات با را بشری جامعه صنعتی، واحدهای

 مطالعه پیشگیرانه، اقدامات انجام هایروش از یکی. نماید

 و ریسک ارزیابی هایتکنیک از استفاده با حادثه پیامدهای

 است اضطراری شرایط برنامه تهیه و اتمسفری پخش هایمدل

 از هدف. باشدمی فرایندی واحد یک حفاظتی سطح آخرین که

 باالی قابلیت سازماندهی اضطراری، شرایط در واکنش برنامه

 کاهش و جلوگیری برای اضطراری شرایط در واکنش آمادگی

 صنایع توسعه با ایران در. ]2،1[ است حادثه خسارت میزان

. ستا یافته افزایش حوادث وقوع احتمال پتروشیمی، و گاز نفت،

 با هاییمحیط در کارکنان از زیادی تعداد اینکه به توجه با

 ندهست کار به مشغول سمی مواد نشت و انفجار خطر پتانسیل

 هایواحد و مسکونی مناطق صنایع این نزدیکی در اینکه نیز و

 در واکنش برنامه تهیه اهمیت به توانمی دارد، وجود اداری

 . ]3[ برد پی صنایع این در اضطراری شرایط

 هب مربوط حوادث بروز در رسانیآسیب شعاع تعیین منظوربه

 هایروش حادثه، از حاصل پیامدهای و سمی گازهای انتشار

 ،PHAST، DEGADIS، SLAB همچون متعددی سازیمدل

HGSYSTEM و ALOHA بهترین از یکی. ]4-6[ دارد وجود 

 پیامدهای تحلیل جهت کامپیوتری افزارهاینرم مشهورترین و

 پتروشیمی، و شیمیایی فرایندی، صنایع به مربوط حوادث

ALOHA یرهذخ توانایی افزارنرم این شیمیایی کتابخانه. است 

 با افزارنرم این. دارد را خود در شیمیایی ماده نوع 1555 از بیش

 ناشی پیامدهای رساندنحداقلبه و حوادث وقوع بینیپیش هدف

 یستز یطسازمان حفاظت از مح توسط و شده طراحی هاآن از

EPA: Environmental Protection ) یکامتحده آمر یاالتا

Agency )سمی مواد رهایش از ناشی حوادث سازیمدلمنظوربه 

 .است شده عرضه هاآن پیامدهای و انفجار آتش، یا و منفجره و

 بر عالوه جدید هاینسخه در افزارنرم این که داشت توجه باید

 توانایی ها،آن پیامدهای و سمی مواد رهایش سازیمدل

 دارد نیز را انفجار موج یا و آتش از ناشی حرارت سازیمدل

 ارتباط، این در. ]7[( هستند توانایی این فاقد قدیمی هاینسخه)

Ramabrahmam در را ایمطالعه 2555 سال در همکاران و 

 رایب را الگویی و دادند انجام کلر سازیذخیره واحد یک با ارتباط

 الگو این نمودند؛ ارائه اضطراری شرایط در واکنش برنامه انجام

 رد کلر گاز رهایش سناریوهای اضطرار سطوح و بود کلی بسیار

 2552 سال در نیز همکاران و Tseng. ]2[ بود نشده مشخص آن

 لرک گاز نشت اضطراری شرایط ریزیبرنامه" عنوان با را پژوهشی

 همطالع این از هدف. دادند انجام "تایوان در فرایندی صنایع برای

 نانکارک به کلر گاز نشت از ناشی اثرات کاهش یا و پیشگیری

 .کردندمی زندگی کارخانه جوار در که بود شهروندانی و کارخانه

 ریسک ارزیابی هایروش از یکهیچ از پژوهشگران مطالعه این در

 خصمش را کلر رسانیآسیب شعاع و سناریوها و ننمودند استفاده

 2552 سال در همکاران و Mahony دیگر، سوی از. ]1[ نکردند

 حوادث کنترل و اضطراری ریزیبرنامه منظوربه را ایمطالعه

 افزاررمن از سمی ابر امنیتی منطقه تعیین برای و دادند انجام بزرگ

ALOHA هایگروه وظایف مذکور مطالعه در د.نمودن استفاده 

 و کمائی. ]15[ بود نشده مشخص سمی گاز نشر هنگام مختلف

 ریسک ارزیابی" عنوان با را پژوهشی 2516 سال در نیز همکاران

 BLEVE پدیده انفجار موج از ناشی پیامدهای سازیمدل و

(Boiling Liquid Expanded Vapor Explosion )مخزن 

 در( Liquefied Petroleum GasLPG :) مایع گاز کروی

 از یناش انفجار موج که دریافتند و دادند انجام "پاالیشگاه یک

 کند انفجار دچار را LPG کناری مخازن تواندمی کروی مخزن

. گرددمی انفجار( دومینو اثر) شدنایزنجیره باعث امر این که

 حریم توانمی مناسب جانمایی و طراحی با راستا این در

 را مجاور ادوات و تجهیزات کارکنان، اسکان محل اطمینان

 . ]11[ کرد تعیین

 بررسی حاضر مطالعه از هدف شده،بیان موارد به توجه با 

 و آن ذخیره مخزن از آمونیاک مایع نشت به مربوط سناریوهای

 طمحی و اشتعال قابل محیط سمی، بخار ابر تشکیل سازیمدل

 ریاضطرا شرایط در واکنش برنامه تدوین و سمی بخار ابر انفجار

 .باشدمی پتروشیمی در
 

 هامواد و روش

 مخزن از آمونیاک مایع انتشار نحوه حاضر مطالعه در

 با و شد بررسی پتروشیمی در مکعبی متر هزار 35 سازیذخیره

 به همچنین،. گردید سازیمدل ALOHA افزارنرم از استفاده

 آمونیاک مایع انتشار از متأثر محدوده کاهش بر مؤثر عوامل

 در واکنش منظوربه ایبرنامه هیچ که آنجایی از. شد پرداخته

 ابتدا ایبرنامه چنین تدوین برای ندارد، وجود اضطراری شرایط

 مطالعه مورد و شده شناسایی واحد و سایت در موجود خطرات باید

 از مربوطه اطالعات ابتدا پژوهش این انجام جهت. ]1[ گیرند قرار

 ابزار برداری،بهره تعمیرات، واحدهای نماینده با مصاحبه طریق

 مایع ارانتش سناریوی سپس و گردید تهیه ایمنی مسئوالن و دقیق

 شاخص ماتریس از استفاده با ادامه در. شد مشخص آمونیاک

 ستا ذکر به الزم. گردید تعیین سناریوها از هرکدام رتبه ریسک،

 نامطلوب یا و قبولغیرقابل هاآن ریسک شاخص که سناریوهایی

 .شدند برده کار به سازیشبیه جهت بود،

 AEGLs: Acute Exposure) حاد مواجهه سطوح

Guideline Levels )حداقل با یک سطح از سمی اثرات براساس 

. وندشمی بندیتقسیم مواجهه شدیدترین با سه سطح تا مواجهه

 :باشدمی زیر صورتبه حاضر مطالعه در AEGLs سطوح

 اثرات از برخی یا و سوزش توجه، قابل ناراحتی: 1 سطح

 ندنیست کنندهناتوان اثرات وجود، این با عالمت؛ بدون غیرحسی

http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/44/007/44007612.pdf
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 انو همکار شیرالی

 .باشندمی پذیربرگشت و گذرا مواجهه، قطع محض به و

 و جدی مدت،طوالنی سالمت بر منفی اثرات: 2 سطح

 .است ناپذیربرگشت

 رگم دچار افراد اینکه و تهدیدکننده بهداشتی اثرات: 3 سطح

 .]12[ شوندمی

 

 سناریو
 سال ماه آبان 23 روز دقیقه 17:14 ساعت مطالعه این در

 4 در 6/5 قطر با ایتخلیه شیر نقص و خوردگی پی در 1316

 متر 25 ارتفاع با آمونیاک عمودی مخازن از یکی کف از متری

 طوربه شدهذخیره مایع آمونیاک مکعب، متر 35555 ظرفیت و

. گرددیم تشکیل تبخیرشونده استخر و کندمی پیدا نشت ناگهانی

 اما دارد؛ فروش و تولید به بستگی مخزن در آمونیاک ارتفاع

 شایان. گرددمی پر آمونیاک مایع با مخزن از درصد 20 معموالً

 فشار و گرادسانتی درجه -33 دمای در آمونیاک که است ذکر

 در ذکرشده شرایط به توجه با .شودمی داشته نگه بارمیلی 05

 و مخزن خروجی شیر از مایع نشت نظر مورد سناریوی باال،

 بخش سه از خود که باشدمی تبخیرشونده استخر تشکیل

 :است شده تشکیل

 سمی بخار ابر تشکیل سازیمدل .1

 اشتعال قابل محیط سازیمدل .2

 سمی بخار ابر انفجار محیط سازیمدل .3

 61 و 02 طول موقعیت در و روباز محیطی در مخزن این

 اتفاق، این وقوع هنگام. دارد قرار شمالی 41 و 27 عرض و شرقی

 متری، 3 ارتفاع در باد سرعت و گرادسانتی درجه 31 هوا دمای

 باید. شد گیریاندازه غربی جنوب سمت از ثانیه بر متر 2

 وجود وارونگی گونههیچ و بود صاف آسمان که ساخت خاطرنشان

 .بود درصد 20 نیز محیط نسبی رطوبت. نداشت
 

 هايافته

 سازیمدل برای افزارنرم این در نیاز مورد ورودی پارامترهای

 به مربوط پارامترهای: شامل آن ذخیره مخازن از آمونیاک نشت

 اتمسفریک پارامترهای ،(انتشار زمان و منبع محل) انتشار منبع

 سایر و زمین نوع باد، سرعت و جهت رطوبت، محیط، دمای)

 شیمیایی ماده به مربوط پارامترهای و( اتمسفریک پارامترهای

 ابر تشکیل محدوده تعیین برای که نمود عنوان باید. باشدمی

 . گردید استفاده AEGLs از سمی بخار

 ،ALOHA افزارنرم برای سناریو مشخصات تعریف به توجه با

 در اند،آمده ادامه در که 1-4 جداول با مطابق سناریو اطالعات

 .شودمی ظاهر افزارنرم خروجی

 

 سمی بخار ابر تشکیل سازیمدل

 یخروج یراز ش یاکاست که آمون آنفرض بر  یوسنار یندر ا

 یعاز ما یمخزن خارج شده و در محدوده اطراف مخزن استخر

 یجادا سمی بخار ابر یر،که در اثر تبخ گرددمی یلتشک آمونیاک

 سناریوی وقوع صورت در که داد نشان سازیمدل یج. نتایدنمایم

 15 مدت طیدرون مخزن  یعاز ما یلوگرمک 217055 مذکور،

خارج خواهد  یقهدر دق یلوگرمک 40555 یبا حداکثر دب یقهدق

 داده شده است. شانن 1آن در شکل  یشد که راندمان خروج

 یراز تبخ یناش آمونیاکمحدوده غلظت ابر بخار  2شکل 

 دهد. یشده در اطراف مخزن را نشان میلاستخر تشک

تا  آمونیاک غلظت ،سازیمدل این از حاصل نتایج اساسبر

 1155اطراف مخزن )محدوده قرمز رنگ( معادل  یلومترک 0حدود 

  یبرا و بوده AEGL-3 محدوده در که باشدمی یلیونبخش در م

 سناریو موقعیت به مربوط اطالعات: 9 جدول

  موقعیت اطالعات

 موقعیت PEواحد  یه،عسلو بوشهر،

 ساعت هر در ساختمان هوای مبادله ( 05/5) بسته فضای با دفتر 

 زمان  یقهدق 17:14 ساعت ؛1316 آبان 23
 

 (یاک)آمون شیمیایی ماده هایویژگی :2 جدول

 شیمیایی نام آمونیاک

 ملکولی وزن مول بر گرم 53/17 

 (دقیقه 06) AEG-1  یلیونبخش در م 35

 (دقیقه 06) AEG-2 میلیون در بخش 165 

 (دقیقه 06) AEG-3 میلیون دربخش  1155

 IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health) میلیون دربخش  355

 انفجار پایین حد میلیون دربخش  10555

 انفجار باالی حد میلیون دربخش  22555

  یمیاییجوش ماده ش یدما شرایط اتمسفر 1 از باالتر

 اشباع  غلظت درصد 155 یا یلیونبخش در م 1555555
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 سناریو وقوع زمان اتمسفریک هایویژگی: 3 جدول

 یجو هایداده هاداده یدست ورود

 باد غربی جنوب سمت از ثانیهبر  متر 2

 ابر پوشش میزان 0/5

E پایداری طبقه 

 نسبی رطوبت درصد 20

 هوا دمای گرادسانتی درجه 31

 زمین نوع گیاهی پوشش دارای یا شهری

 دما وارونگی بدون

 

 انتشار منبع به مربوط هایویژگی: 1 جدول

 ایاستوانهماده از سوراخ در مخزن  رهاسازی

 (نیست اشتعال قابل) مخزن از شدهرهاسازیاشتعال ماده  قابلیت

 متر  2/13 مخزن  قطر

 مکعب متر 3555 مخزن  حجم

 متر 25 تانک طول

 است مایع حاوی مخزن

 متر  6/5 ایدایرهسوراخ  قطر

 تن 060 تانک داخل شیمیایی ماده جرم

 گرادسانتی درجه -33  یدرون دمای

 باشدمیدرصد از مخزن پر  20

 دارد فاصله متر 4 تانک پایین از سوراخ

 دقیقه 1 آزادسازی زمان

 دقیقه در یلوگرمک 40555 پایدار انتشار میانگین حداکثر

 کیلوگرم 250524 منتشرشده حجم کل

 (.متفاوت جریان)دو  ستا هوا و گاز از مخلوطی ماده رهاسازی: نکته

 

 
 ذخیره مخزن از آمونیاک مایع خروج راندمان سازیمدل: 9 شکل

 

 یسو از. دارد همراهبه  راافراد حاضر در آن منطقه خطر مرگ 

)محدوده  مخزن اطراف کیلومتر 15 حدود تا منطقه این از یگرد

 یلیونبخش در م 165برابر با  یاکغلظت ابر بخار آمون ،(نارنجی

 یندر ا مستعد افراد و داردقرار  AGEL-2 محدودهکه در  است

ا ر ناپذیربرگشت یاو  یدشد نامطلوب، اثرات توانندمیمحدوده 

دوده مح در یاکآمون غلظتکه  باشدیذکر م شایان. نمایندتجربه 

 .است شده برآورد یلیونبخش در م 35 معادلزرد رنگ 

 

 اشتعال قابل محیط سازیمدل

 دودهمح در آمونیاک بخار تشکیل گرافیکی سازیمدل نتایج

 شده داده نشان 3 شکل در اشتعال قابل غلظت براساس مخزن

 .است
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 مخزن مختلف فواصل در سمی بخار ابر تشکیل سازیمدل: 2 شکل

 

 
 مخزن اطراف آمونیاک بخار تشکیل گرافیکی سازیمدل :3 شکل

 
 آمونیاک کامل نشت صورت در که است آن از حاکی 3 شکل

آمونیاک  غلظت( قرمز منطقه) آن متری 055 فاصله تا مخزن، از

 حداقل درصد 65 حدود که باشدمی میلیون در بخش 15555

 7/1 حدود تا همچنین. است آمونیاک گاز اشتعال قابل غلظت

 بخش 10555 آمونیاک غلظت ،(زرد محدوده) مخزن کیلومتری

 قابل غلظت حداقل درصد 15 حدود که باشدمی میلیون در

 . است آمونیاک گاز اشتعال

 

  سمی بخار ابر انفجار محیط سازیمدل
 ربخا انفجار از ناشی فشار موج گرافیکی سازیمدل نتایج

 است، شده تشکیل شدهتعریف سناریوی تحت که آمونیاک

 . باشدمی 4 شکل صورتبه

 تحت شدهتشکیل بخار ابر انفجار صورت در 4 شکل براساس

 متری 755 حدود فاصله تا انفجار موج فشار شده،تعریف سناریوی

 که بود خواهد مربع اینچ بر پوند 2( رنگ قرمز محدوده) مخزن از

 در دیگر، سوی از. گردد هاساختمان جدی آسیب موجب تواندمی

 مربع اینچ بر پوند 0/3 معادل انفجار از ناشی فشار نارنجی محدوده

 زرد محدوده در. گردد جدی صدمات به منجر تواندمی که است

 هاشهشی شکستن قدرت و بوده مربع اینچ بر پوند 1 فشار نیز رنگ

 .دارد را
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 آمونیاک بخار انفجار از ناشی فشار موج گرافیکی سازیمدل :1 شکل

 
 و تأسیسات ساختمان، پرخطر نواحی در اینکه به توجه با

نقطه  از امن نقاط اضطراری، شرایط صورت در دارد، وجود غیره

M1 تا M7 نقطه باشند؛می پتروشیمی مختلف نقاط در M1= 

 پشت =M3 پارس، پتروشیمی در کنار =M2 نقطه ،1 فاز پالیشر

 پتروشیمی ورودی اصلی در =M4 بارگیری، یا بگینگ واحد

 =M7 و 3 فاز ورودی در =M6 آبگیر، واحد در =M5 پردیس،

 .3 فاز انبار پشت
 

 بحث
 در آمونیاک نشت پیامد سازیمدل هدف با حاضر مطالعه

 هیافت ترینمهم و اولین. شد انجام پتروشیمی صنایع از یکی

 وقوع از پیش آمادگی در سازیمدل که بود این حاضر مطالعه

 هدف با که مطالعاتی سایر در. دارد مهمی نقش حوادث

 مهم این به نیز اندشده انجام حوادث وقوع از پیش سازیمدل

 آن از حاکی شدهانجام هایسازیمدل. ]13-10[ است شده اشاره

 کند،می تهدید را کارکنان که خطری ترینجدی که هستند

 ،شد بیان که طورهمان. است آمونیاک بودنسمی از ناشی عواقب

 معادل مخزن اطراف یلومترک 0 حدود تا آمونیاک گاز غلظت

 قرار AGEL-3 محدوده در که باشدمی یلیونبخش در م 1155

 که افرادی برای زندگی تهدید و مرگ خطر محدوده این در. دارد

 نقرارداشت به توجه با بنابراین دارد؛ وجود هستند، منطقه این در

 در برداریبهره اتاق متری، 125 فاصله در مدیریت ساختمان

 ،265 ،255 فواصل در کنترل اتاق عدد چهار متری، 255 فاصله

 255 ،155 فواصل در فرایندی صنایع سایر و متری 1555و 055

 کشنده که آمونیاک از غلظتی مربوطه، مخزن از متری 1055 و

 افراد مرگ و رسیده جوارهم صنایع سایر و هاساختمان به است

 مطالعه در زمینه، این در. داشت خواهد پی در را هاآن در شاغل

 تولید فرایند در سازیمدل به آن در که همکاران و جعفری

 زا ناشی فردی ریسک که گردید گزارش شد، پرداخته هیدروژن

 لکنتر اتاق در افراد برای ریسک بیشترین دارای انفجاری موج

 این که ]16[ است قبولیغیرقابل سطح در آن ریسک و باشدمی

 یدتهد را کنترل اتاق کارکنان موقعیت فعلی، مطالعه همچون امر

 بخار ابر غلظت کیلومتری، 15 فاصله تا براینعالوه. کندمی

 محدوده در که باشدمی یلیونبخش در م 165 معادل آمونیاک

AGEL-2 شدید نامطلوب، اثرات ظاهرشدن به منجر و دارد قرار 

 اداری هایساختمان در حاضر مستعد افراد در ناپذیربرگشت یا و

 ناریو،س این افتادناتفاق اثر در خوشبختانه. شودمی فاصله این در

 مخزن از کیلومتری 10 فاصله در که شهرنشین افراد در سمی اثر

 از حاصل نتایج براساس. شد نخواهد ظاهر هستند، ساکن

 تا آن غلظت مخزن، از آمونیاک کامل نشت صورت در سازی،مدل

 اشتعال قابل غلظت حداقل درصد 65 حدود به متری 055 فاصله

 این در حرارتی منبع وجود صورت در که رسدمی آمونیاک گاز

 سازیمدل این در. داشت خواهد وجود سوزیآتش امکان فاصله،

 این تحت شدهتشکیل بخار ابر انفجار صورت در که شد داده نشان

 صدمات مخزن از متری 755 فاصله تا انفجار موج فشار سناریو،

 شدنشکسته به منجر و دارد پی در حاضر افراد برای را جدی

 زیرا شد؛ خواهد مخزن تا اداری هایساختمان تمامی هایشیشه

 این در. دارند قرار متر 1055 از کمتر فاصله در هاساختمان تمامی

به  ALOHA افزارنرم از استفاده با همکاران و بهشتی راستا،

 بر تأکید ضمن و پرداختند هگزان نشت پیامد سازیلمد

 واکنش طرح تهیه که نمودند عنوان مدل این مناسب دهیپاسخ

 بارزیان اثرات محدودنمودن در مؤثری نقش اضطراری، شرایط در

 .]17[ داشت خواهد خطرناک و سمی مواد انتشار
 

 گيرينتيجه
 ارانفج زمان در واکنشی اقدامات گردید، بیان آنچه مبنای بر
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 زیر شرح به تخلیه شیر نقص و خوردگی دلیل به آمونیاک مخزن

 : باشدمی

 ار،هشد/ معالا یهاسیستم از مستمر ییدهازدبا و سیزربا 

 دیفر حفاظت تجهیزات همچنین و آب یسپرا یهاسیستم

 . دپذیر رتصو

  جهت تباطیار اتتجهیز و اریضطرا تلفن وطخط بینیپیش 

 .آید عمل به ورمجا یهامجتمع با بیشتر هماهنگی

 در یمؤثر نقش اریضطرا یطاشر در کنشوا حطر تهیه 

 کخطرنا و سمی ادمو رنتشاا ربانیاز اتثرا دننموحدودم

 .شتدا هداخو

 از هندزسا شرکت پیشنهاد با مطابق منظم یسیهازربا 

 ینا موقعبه امقدا جهت آمونیاک زنمخا نطمیناا یشیرها

 .دپذیر رتصو عملیاتی فشار افزایش زمان در شیرها
 

 تشکر و قدردانی
 انیقدرد و تشکر مراتب مقاله این نویسندگان وسیلهبدین

 .دارندمی اعالم نظر مورد پتروشیمی شرکت مدیریت از را خود
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