
به نام خدا
ایمنی حریق در اماکن صنعتی: موضوع 

ارانفجنسبی خطر حریق و انفجار در یك صنعت پتروشيمی به روش شاخص حریق و رتبه بندي : عنوان مقاله

مهران قلعه نوي-جواد عدل-احمدي سعيد : نویسندگان 

اورجينال : نوع مقاله 

سرکار خانم دکتر زراوشانی: استاد راهنما 

رضا افخمی: ارائه دهنده 



چکیده

خطر حریق و انفجار به ترتيب اولين و دومين 
خطر اصلی در صنایع شيميایی

زمینه
01

02

03

هدف
نسبیرتبه بندي مطالعه به منظور ارزیابی کمی و 

خطر حریق و انفجار در یك صنعت پتروشيمی

مواد و روش
فاده از تأثيرگذار بر خطر حریق و انفجار انتخاب و با است

DOW (F&EI)انفجار  روش شاخص حریق و 

04

شاخص حریق و انفجار یك روش مناسب براي تعيين 
.نقاط پرخطر وکم خطر یك صنعت است 

نتیجه گیری



مقدمه

01



2 31 2 3

صنایع شیمیایی شیمیصنایع پترو شاخص های خطر



2 34 5 6

(DOW’s F&EI) DOW
خوراك كارخانه پتروشیمی 

(ره)بندر امام خمینی 
هدف از اجرای پژوهش



مواد و روش

02



کارخانهدر1385سالدرمقطعیمطالعهاین●
.شدانجام(ره)خمينیامامبندرپتروشيمی

وحریقخطرنظرازمهمفرآینديواحدهاي●
.شدندانفجارانتخاب

واحدهايازیكهردرانفجاروحریقشاخص●
.شدمحاسبهفرآیندي



آمدواحد فرآیندي به دست عامل خطرات 

خاصمحاسبه عامل خطرات  محاسبه عامل خطرات عمومی

محاسبه شاخص حریق و انفجار

ضرب



شدانفجار محاسبه شاخص حریق و 

موادمحاسبه عامل  محاسبه عامل خطرات واحد فرایندي

محاسبه شاخص حریق و انفجار

ضرب



.در مطالعة حاضر این اعداد جریمه ناميده می شوند. براي هر یك از بخش ها یك محدودة عددي ارایه شد

01

02

03

شدید  159مساوي تر یا و بيش سنگين 158تا 128ميانی، 127تا 97، متوسط96تا 61سبك ، 60تا 1شدت خطر براي مقادیر 
.تقسيم بندي شد

.شدو نيازمند اقدام هاي اصالحی در نظر گرفته قابل پذیرش بود و باالتر از آن به عنوان خطر غير 128خطر عدد معيار پذیرش 



یافته ها

03











بحث و نتیجه گیری

04



.شدندایی فرآیندي شناسمخزن نفتاي خام به عنوان کم خطرترین واحد بحرانی ترین و برج عریانساز به عنوان 

.گازوئيل شاخص خطر غير قابل پذیرش داشتند و کوره ، راکتور تبدیل کاتاليستی برج هاتمام 

.شدانفجار شناسایی مقدار مایعات یا گازهاي قابل اشتعال موجو د به عنوان یكی از مؤثرترین بخشها در خطر حریق و 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19OtlJZ8vAtmRt5C0adL56BEu0BECatTBz2-pCaelwP4/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19OtlJZ8vAtmRt5C0adL56BEu0BECatTBz2-pCaelwP4/copy


 باعث ه ایزوسيانات حا دثة بوپال کمتيل ذخيرة شاخص مخزن و انفجار برج عریان ساز در مطالعه حاضر با شاخص حریق
.چندانی نداشتنفر شده بود، تفاوت 2000از مرگ بيش 

اهميت . ودنددر مطالعه حاضر، مواد شيميایی کارخانه داراي قابليت اشتعال پذیري باال، اما فاقد خاصيت واکنش پذیري ب
.ر است تبيش خاصيت اشتعال پذیري انرژي پتانسيل ذاتی مواد یا عامل مواد، از درافزایش خاصيت واکنش پذیري 

 و انفجار را  ق و انفعاالت و ماهيت فرآیند، باالترین خطر حریدليل فعل برخالف تصور اوليه مبنی بر این که راکتورها به
.بودندواحدهاي فرآیندي برخوردار به سایر نسبت باالتري ، برج ها از درجة خطر دارند



 ایجاد کننده ؛ اما عواملتوليد آمونياك نداشتکاتاليستی ، اختالف چندانی با شاخص راکتور راکتور تبدیل شاخص خطر
است ی یكسان آمونياك و تبدیل کاتاليستراکتور سنتز انرژي پتانسيل ذاتی مواد و نوع واکنش در . متفاوت بودندخطر 

.هر دو راکتور از نوع گرمازاي خفيف است واکنش در 

 ليمریزاسيونهاي پپتروشيمی بندر امام به واسطه واکنش سبك مجتمع کارخانه پلی اتيلن راکتور قابل ذکر است که در ،
.ود خطر انجام شده بمنظور کنترل بتونی محكم در اطراف این راکتور به احداث دیوارهاي . حوادث متعددي رخ داده بود



 ی یكی از اصول ایمندر واحدهاي فرآیندي استفاده از حداقل مواد . حاوي گاز بودندتحت بررسی راکتورهاي کارخانه
ود به همين سبب ارزش حرارتی مواد موجفرآیندهاي مایع است حاوي گاز کم تر از فرآیندهاي در جرم مواد . ذاتی است

.و به طور کلی بار حریق کم تر است آن کمتر در 

 خطر تر فرآیندي برج عریان ساز براي ارزیابی دقيقکه ناحيه نسبی خطر موجود نشان داد رتبه بندي به طور کلی
رلی حریق کنتبا شناسایی نقاط پرخطر می توان اقدم هاي بدیهی است . روش هاي کالسيك در اولویت قرار دارد توسط 

.اضافی جلوگيري نمودازصرف هزینه هاي و انفجار را در این نقاط متمرکز و 
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