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دانشگاه  صنعتی  سهند

مخاطرات ایمنی و سالمتی<مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 

یعوامل موثر بر سالمت افراد در استفاده از مواد شیمیای

2دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

میزان سمیت 

زمان تماس

دفعات تماس

 تاثیر بلند مدت
TLV(Tresholdمقدار حد آستانه  Low Value :) ساعت 8اگر انسان که حتی ماده ایحداکثر غلظت مجاز از

.نمی آیدهفته و چندین سال با آن در تماس باشد برای سالمتی مشکلی پیش روز 5، روز

برای تماس بلند مدت ماده ایمجاز از غلظت PEL(Permissible Exposure Limit :): حد مجاز مواجهه
.می شودمشخص TLVانسان با مواد سمی که از روی 

:موادمعیارهای تعیین سمیت 

 تاثیر کوتاه مدت
LD50 : میرنددر تماس با آن می حیوانات % 50از ماده که کشنده ایمقدار.

.می آورندبدست انسان هاسمیت مواد را با آزمایش روی حیوانات و برون یابی برای 
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مخاطرات ایمنی و سالمتی<مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 

3دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

منابع رویارویی با خطر مواد شیمیایی

استنشاق بخارات آالینده، موارد ریز مایع یا جامد معلق در هوا

...و، اتصاالت شیرآالتنشتی مخازن، 

حمل جامدات در محیط باز

تعمیراتهنگام 

:ارزیابی میزان تماس با مواد شیمیایی
مه عمر با مواد شیمیایی نباید بیشتر از نیمتوسط تماس زمان 

.بیولوژیک یک ماده مؤثر بر بدن انسان باشد
مواردیدقیقه و برای 15-30برای مواردی که سریع عمل می کنند بین 

ساعت در روز 8زمان میانگین ساعت 8بیشتر از عمر بیولوژیکی نیمه با 
.در نظر گرفته می شود

جیوهبنزن: آالینده های خطرناک ، ،
ها، NOx،H2S،SOx،CO،VOCسرب، 

کلریدوینیل،بریلیم،آزبست،آرسنیک
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کنترل خطرهای مواجهه با مواد آالینده<مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 

4دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

کنترل مخاطرات 
سالمت

حداقل کردن
یا اجتناب

محافظت شخصی
ایجاد موانع

انتقال آالینده
کنترل منابع تولید 

خطر

محدود کردن 
مقدار ماده سمی
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خطرات آتش سوزی و انفجار<مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 

5دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

گرما

ده اکسید کنن
(هوا)

مواد 
سوختنی

(𝐿𝐹𝐿)𝑚𝑖𝑥=
1

 𝑖=1
𝑛 𝑦𝑖
(𝐿𝐹𝐿)𝑖

(𝑈𝐹𝐿)𝑚𝑖𝑥=
1

 𝑖=1
𝑛 𝑦𝑖
(𝑈𝐹𝐿)𝑖

@ 25 ℃

LFL (lower Flammability limit) UFL (Upper Flammability limit)

(:  LFL)حد پایین اشتعال پذیری 
حداقل غلظت سوخت در هوا برای سوختن

(:  UFL)حد باالی اشتعال پذیری 
غلظت سوخت در هوا برای سوختنحداکثر

:  طمخلوباال و پایین اشتعال پذیری برای محاسبه حد 

.در منابع موجود استatm1و فشار 25℃برای مواد مختلف در دمای UFLو  LFLمقادیر

: دماهای مختلفبرای UFLیا  LFLمحاسبه 

(𝐿𝐹𝐿)𝑇= (𝐿𝐹𝐿)25 ℃ [1 −
0.75(𝑇−25)

∆𝐻𝐶
]

: مختلففشارهای برای UFLیا  LFLمحاسبه 
(𝑈𝐹𝐿)𝑇= (𝑈𝐹𝐿)1 𝑎𝑡𝑚+20.6(log 𝑃 + 1)

.شعله به صورت خود به خود انجام می شودجرقه یا دمایی که در آن اشتعال بدون حضور : دمای خود اشتعالی
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سوزیخطرات آتش <طراحیمالحظات عمومی در <2فصل 

6دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

 اگر غلظت بخار به حد اشتعال شود تا قابل درمی آیداگر سوخت مایع باشد ابتدا به صورت بخارLFL برسد و منبع
.می شودآنگاه مشعل داشته باشد وجود اشتعال زا

دازه که در آن غلظت سوخت در هوا به اندمایی:مایعنقطه اشتعال 
.شودمشعل می تواندکه سوخت مایع می رسدای 

:انواع آتش سوزی

سوختن جامدات: Aنوع 
جامداتسوختن مایعات و : Bنوع 
الکتریکیمداراتجامدات و مایعات یا گازها در حضور سوختن : Cنوع 
فلزاتسوختن : Dنوع 

:  سیستم حفاظت در برابر آتش سوزی
آب، مواد شیمیاییکف، استفاده از : فعال 

اتوماتیکو سیستم غیر انسانی : غیر فعال

 می شوداستفاده پودریمعموال از کف و مواد خاموش کردن مواد نفتی مثل بنزین برای  .
 می شوداستفاده ( نسوزآجر )فلزی از عایق و حفاظت اسکلت برای جلوگیری از ذوب شدن.
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انفجار<طراحیمالحظات عمومی در <2فصل 
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.می شودآزاد شدن ناگهانی انرژی که باعث تولید موج فشاری :انفجار

هسته ای-(TNTانفجار )شیمیایی –( ظرفترکیدن )فیزیکی :عوامل انفجار

:بدست آوردایزونتروپیکبا فرض یک فرآیند انبساط می توانانرژی آزاد شده در اثر انفجار را 

E =
𝑃𝑏𝑉𝑎[1 −

𝑃𝑎
𝑃𝑏

𝑘−1
𝑘
]

𝑘 − 1

فشار ترکیدن ظرف
فشار هوای اطراف

𝑘 =
𝐶𝑃
𝐶𝑣

:انفجار خاص در صنایع شیمیایی
 شونده مایع جوشانمنبسطبخار انفجار
 نامحصورابری بخار انفجار

:انفجارآسیبروش های کاهش 
o دادن تجهیزات فرآیندی در محل مناسبقرار
o درست مصالح ساختمانیانتخاب
o تجهیزات طبق استانداردساخت
o ایدوره بازبینی
o (سیگار و )منابع غیر ضروری اشتعال حذف. . .
oدهندهسیستم هشدار صب ن
o حریق خودکاراطفاسیستم

:تکارکنان باید موارد زیر را در نظر گرفرعایت ایمنی جهت 

نصب عالئم هشدار به خطرات فیزیکی•
تعبیه خروجی های اضطراری•
تجهیز افراد به وسایل ایمنی •
خدمات درمانی و کمکهای اولیه•
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پیش بینی خطر<طراحیمالحظات عمومی در <2فصل 
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شته باید در طراحی نکات زیر را در نظر دا( یا جانیمالی )از بروز خسارت پیشگیری برای مهندس فرآیند هر 
:باشد

شناسایی و ارزیابی منابع خطر-1
.. . (جایگزین، محصور سازی )خطر با روش مناسب کنترل -2
. . .(سیستم خودکار و )فرآیند کنترل -3
محدود کردن خسارات هنگام وقوع-4

روش های مرسوم 
:  پیش بینی خطر

o بررسی خطر و احتمال وقوع آنHAZOP(HAZard & Operability)

o درختی خطا به صورت نمودار بررسیFTA(Fault Tree Analysis)

o تخریب و تاثیر آن بررسیFMEA(Failure Mode & Effect Analysis)

از مورد بررسی قرار گرفته و تمام انحرافات...( و راکتورمثل مخزن، لوله، )هر بخش از طراحی HAZOPدر روش 
.می گرددمناسب تعبیه راهکارو می شودشرایط عملیاتی عادی شناسایی 

andتمامی خطرات احتمالی با روش درختیHAZOPپس از شناختن منابع خطا توسط روش FTAدر روش 
.می شوندبه هم مربوط  orو 
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HAZO<خطر پیش بینی <مالحظات عمومی در طراحی<2فصل  P

9دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

:برای هر متغیری در هر قسمت باید شرایط احتمالی زیر را در نظر بگیریمHAZOPدر روش 

Not  : پدیدهوجود عدمMore :افزایش کمیتLess : کمیتکاهشAs well as :افزایش کیفی
Part of :کاهش کیفیReverse  :برعکسOther than : اتفاق غیر منتظره

V-1

V-2

پیامدهاسایر تاثیر در 
دستگاه

انحرافعوامل انحراف متغیر دستگاه

دیدن پمپصدمه
ینشت ماده شیمیای

کاویتاسیون
آزاد شدن مواد

خشک شدن مخزن
نشتی از پایین

باز شدن شیر تخلیه
ترکیدن لوله خروجی

ترکیدن تانک

کمتر ح ارتفاع سط
مایع

مخزن

ینشت ماده شیمیای آزاد شدن ماده از 
باالی مخزن

پر شدن بیش از حد بیشتر

فشار

دما
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حفاظت از محیط زیست<مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 

10دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

ظتغلوحجموآالینده هاشناختنیزوطراحیدرزیستمحیطسازمانهایقوانینرعایتپایدارتوسعهیکدر
کنترلسیستمایجادوطراحیمناسبروشانتخاببرایطراحمهندسمهممسئولیتهایازمضرموادکل

.استآالیندهموادمضراترساندنحداقلبهبرایآلودگی

آلودگی

هوا

آب

زایدات 

جامد

صوتی

حرارتی

دیداری
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کاهش آلودگی هوا<زیست حفاظت از محیط <مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 

11دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

:کاهش آلودگی هوا

:  حذف ذرات
 کیسه ایغربال و فیلتر ،
سیکلون ،
 ،افشاندن آب
 ،جذب با باردار کردن ذرات جامدات

 ریز جذب با گرما برای ذرات

:  حذف گازهای مضر
 (کاتالیستیکاتالیستی یا غیر )سوزاندن ،
 ،جذب روی مایع
 ،جذب سطحی روی جامد
میعان
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کاهش آلودگی هوا<حفاظت از محیط زیست <مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 

12دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

رعت هوااندازه و غلظت ذرات، دمای گاز، س: عوامل تعیین کننده در انتخاب دستگاه کنترل آلودگی هوا
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کاهش آلودگی هوا<حفاظت از محیط زیست <مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 

13دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

:ازهای آالینده مهمگ
oگوگرد اکسیدهای(𝑆𝑂𝑥)
oنیتروژناکسیدهای(𝑁𝑂𝑥)
oکربن اکسیدهای(𝐶𝑂 و𝐶𝑂2)
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آبکاهش آلودگی <حفاظت از محیط زیست <مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 
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روشهای کاهش 
الودگی آب

 فیزیکی تصفیه

تصفیه شیمیایی

 بیولوژیکی تصفیه

:آبتصفیه 
 آشامیدنیآب
آب صنعتی
پساب و فاضالب

فیلتر شنی برای حذف ذرات ―
و ته نشین سازی در استخرهاسانتریفوژزالل کننده ―
جامدات و جدا کردن آنهاشناورسازی―
جذب سطحی با کربن فعال برای حذف مواد آلی سمی―
(ولکولهامجداسازی بر اساس اندازه )غشاییاولترافیلتراسیون―
(جداسازی بر اساس پیوندهای خاص)اسمزمعکوس―
(یونیحذف ماده حل شده )الکترودیالیز―

(+Fe3یا +Al3مثل )با افزودن مواد شیمیایی کلوییدیو حذف مواد انعقاد ―
(وریکسولفمعموال با افزودن آهک یا اسید )خنثی سازی با اسید یا باز ―
(زنی، پراکسید ازناسیونمثل کلر زنی، )اکسیداسیون ―

باکتری هاحذف مواد آلی با استفاده از ―



دانشگاه  صنعتی  سهند

کاهش آلودگی آب<حفاظت از محیط زیست <مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 

15دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

 هامیکروارگانیسم
(استفاده از لجن فعال و جداسازی توسط شناور سازی)هوازی
(تصفیه فاضالب شهری)بی هوازی
بی هوازی-هوازی

 ارخانه هایکصنعتی مثل پساب پسابهایاستفاده از تصفیه بیولوژیکی در تصفیه بسیاری از
.ضروری است... چرم، مواد شیمیایی آلی و دباغیصنایع غذایی، کاغذ و خمیر کاغذ، 
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جامعزایداتدفع <حفاظت از محیط زیست <مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 

16دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

oشیمیایی فلزات، کاغذ، پالستیک و و تبدیل بازیافت  ...
...(تقطیر، ربایش آهنربا و مایع از جامد، ، استخراج شناورسازیبا استفاده از )

o (و خاکسترکربنیکشده و تولید آب، گاز کنترل اکسیداسیون )سوزاندن

o1650℃اکسیژن در دماهای باال  دادن بدون حضور حرارت )پیرولیز(

o خاک کردن(Landfill)

دفع روشهای
جامدات زاید
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آلودگی هاسایر <حفاظت از محیط زیست <مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 
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حرارتیآلودگی 
ی، قطببرفهایزمین، آب شدن گرمایشپدیده 

اکسیژن در آب در اثر دمای حاللیتکاهش 
...و رود هاورودی به باالی آب 

صوتیآلودگی 
ی تجهیزات فرآیندی پر صدا این آلودگ

.را ایجاد می نمایند

دیداریآلودگی 
در وسط مکان زندگی باعثکارخانجات 

.می شونداز بین رفتن زیبایی 
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محل کارخانه<حفاظت از محیط زیست <مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 
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عوامل موثر 
ب

برانتخا
محل کارخانه

دسترسی به مواد اولیه

نزدیکی به بازار فروش

فراهم بودن انرژی الزم

آب و هوا

امکانات حمل و نقل

منابع آب

پسمانددفع 

نیروی انسانی

مالیات و محدودیت های قانونی

مشخصات محل و خاک کارخانه

خطر سیل، آتش سوزی و زلزله

عوامل اجتماعی



دانشگاه  صنعتی  سهند

کارخانهجانمایی<حفاظت از محیط زیست <مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 
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بعد از تکمیل نمودارهای جریان و قبل از شروع طراحی لوله کشی، سازه و ابزار الکتریکی کارخانه ( چیدمان)جانمایی
.باید مشخص شودجانمایی

ط 
رای

ش
یی

ما
جان

ب
اس

من

ایجاد مکان جدید یا اضافه کردن به محل قبل-1

نوع و مقدار محصول تولیدی -2

نوع فرآیند و کنترل محصول-3

امکانات عملیاتی و دسترسی-4

توزیع اقتصادی امکانات و خدمات-5

نوع ساختمانهای الزم-6

مالحظات ایمنی و بهداشت-7

ملزومات دفع پسماند-8

تجهیزات کمکی و جانبی-9

فضای موجود و موردنیاز-10

جاده و خطوط راه آهن-11

امکان توسعه در آینده-12

:مراحل تهیه جانمایی
(رابطه اساسی بین تجهیزات فرآیندی و مخازن)مقدماتی -1

جانمایی توالی عملیاتی مطمئن-2

تهیه نقشه تفصیلی با نرم افزار و مدل سه بعدی-3
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عملیات و کنترل کارخانه<حفاظت از محیط زیست <مالحظات عمومی در طراحی<2فصل 

20دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

 ابزار دقیق
 یریاندازه گتصمیم گیری برای دقت ابزاری که برای

، گرانرویچگالی، جریان، دما، فشار و کنترل شدت 
، رطوبت، ارتفاع pHگرمای ویژه، هدایت الکتریکی، 

. شودمیاستفاده ... مایع، سرعت، ترکیب شیمیایی و 

 آنالوگتصمیم گیری برای سیستم کنترل(ACS ) یا
(DCS)دیجیتال 

نگهداری
هزینه اولیه کم نباید باعث ایجاد هزینه های نگهداری باال باشد!
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 جانبی تاسیساتUtility

رق، بمناسب برای تامین راهکارپیش بینی 
: فشردهآب و بخار و هوای 

تولید در محل یا خرید از بیرون 

 طراحی سازه
 مرتعشو توزیع مناسب وزن برای نصب تجهیزات سنگین و پی ریزیطراحی درست
 حداکثر فشار قابل تحمل برای سنگkg/m310530 و برای خاک رسkg/m3104

 صنعتی استسازه هایرایجترین مواد برای وبتنفوالد
تاثیر عواملی مثل باد، سیل، زلزله و خورندگی را در نظر گرفت
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 سازیذخیره  :
مواد اولیه•
محصوالت میانی•
محصوالت نهایی•
مواد برگشتی •
سوخت•

 میرات این است که با وجود مشکالت فروش یا تامین مواد اولیه یا تعذخیره سازیمزیت استفاده از
.به فعالیت ادامه دهدمی تواندکارخانه 
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نوع فرایندحمل مواد

ناپیوسته

پیوسته

فاز ماده

گاز

مایع

جامد

:عوامل موثر در انتخاب روش مناسب حمل
oطبیعت شیمیایی یا فیزیکی ماده
oنوع ماده و مسیر حرکت آن
o می شودکه در واحد زمان جابجا ماده ایمقدار
oطبیعت مواد ورودی و خروجی دستگاه حمل
oپیوسته یا متناوب بودن حمل

یا کمپرسوردمنده

پمپ

، باالبر، سیستمهای بادیناودان، نقالهآسانسور، 


