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یحرارتروگاهیدر نسکیریابیمخاطرات و ارزنییتع

روش کار-1

ی ترکیبی از احتمال و قطعیت است. روشهاي قطعی دربرگیرنده 1HIRAروش  یک روش کم

محصوالت، تجهیزات با در نظر گرفتن محیط زیست و انسان است. روشهاي احتمالی بر اساس احتمال 

هاي مختلف را به صورت عددي روشهاي کمی، دادهباشد. محل وقوع خطر و یا احتمال وقوع حادثه می

باشد:مرحله ذیل می5شامل HIRAکند. مراحل روش آنالیز می

ها و واحدهاي عملیاتی آنتعریف سیستم و زیرمجموعه- مرحله اول: توصیف سیستم

تعریف و توصیف یک خطر شامل تعیین مشخصات، بزرگی و - مرحله دوم: تعیین مخاطرات 

باشد. ها و نواحی متأثر از خطر میعوامل ایجاد کننده و مکانعظمت، شدت،

هاي احتمالی ناشی از آن آنالیز احتمال وقوع یک خطر و آسیب-مرحله سوم: آنالیز ریسک 

در این مرحله، جدول غربالگري کالس بندي ریسک تشکیل - بندي ریسکمرحله چهارم: درجه

شود که چه عکس العملی محاسبه شده براي ریسک مشخص میگردد و براساس میزان خطر یا کالس می

در مقابل خطر باید انجام داد. 

هاي کوتاه مدت و بلند مدت، عکس العمل توصیه ریزيبراساس برنامه–مرحله پنجم: رفع خطر 

تواند باعث جلوگیري، کاهش و یا انتقال ریسک شود.شده می

توصیف سیستم-2

-سوخت فسیلی، انرژي موجود در سوخت به انرژي الکتریکی تبدیل میدر یک نیروگاه حرارتی با 

افتد:اي از تبدیل انرژي اتفاق میشود. به عبارت دیگر، در یک نیروگاه حرارتی، زنجیره

تبدیل انرژي شیمیایی موجود در سوخت به انرژي حرارتی بخار

١ Hazards Identification and Risk Assessment 
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یحرارتروگاهیدر نسکیریابیمخاطرات و ارزنییتع

عکس العمل مناسب
کالس 
ریسک

نتایج
احتمال وقوع  

حادثه
ردیفتوصیف خطر آسیب

شخصی
ایمنی

B431تهویه مناسب، استفاده از تجهیزات عایق

گرد و انفجار ذرات
غبار ذغال سنگ در 
وسایل حامل ذغال 

سنگ

1 -2

A-14استفاده از وسایل حفاظتی شخصی
آسیب دیدگی در حین 
جابجایی ذغال سنگ 

نظیر سر خوردن
1 -3

B -33استفاده از ماسک
مشکالت تنفسی به 

دلیل ذرات گرد و غبار 
ذغال سنگ

1 -4

5- 1روي نوار نقالهافتادن B222نصب حفاظ اطراف نوار نقاله

A124رانندگی با سرعت مجاز در داخل نیروگاه
تصادفات مربوط به 
خطوط ریلی و سایر 
وسایل انتقال دهنده

1 -6

آموزش، نظارت دقیق و استفاده از وسایل 
B133حفاظتی شخصی

آسیب دیدگی حین 
ايتعمیر آسیاب گلوله

1 -7

استفاده از کمربند ایمنی، نصب حفاظ، 
C -43آموزش

سقوط از ارتفاع حین 
کار با نوار نقاله

1 -8

A124استفاده از کاله ایمنی، نصب حفاظ
ضربه ناشی از سقوط 

اشیا
1 -9

2مخاطرات در واحد دمین
استفاده از وسایل اطفاي حریق، حذف 

1- 2سوزيآتشB332منبع احتمالی اشتعال

شستشوي محلهاي آلوده شده، آموزش، 
A234نظارت دقیق، تعمیر و نگهداري 

سوزي ناشی از آتش
مواد شیمیایی به دلیل 

سرریز اسید 
سولفوریک یا سود 

سوزآور حین تخلیه، 
آسیب مخزن ذخیره یا 

2 -2
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یحرارتروگاهیدر نسکیریابیمخاطرات و ارزنییتع

عکس العمل مناسب
کالس 
ریسک

نتایج
احتمال وقوع  

حادثه
ردیفتوصیف خطر آسیب

شخصی
ایمنی

آموزش، نظارت دقیق، استفاده از وسایل 
B244حفاظتی شخصی

سر خوردن و یا لیز 
خوردن از ارتفاع در 

حین کارهاي روزمره، 
بازرسی، تعمیر و 

نگهداري

3 -10

4مخاطرات مربوط به توربین و ژنراتور

C541نگهداريبازرسی منظم، تعمیر و 
انفجار در توربین به 
دلیل نقص سیستم 

سرمایش
4 -1

A412بازرسی منظم، تعمیر و نگهداري

آسیب توربین به دلیل 
عدم روانکاري مناسب 
-در محل اتصال شفت

ها

4 -2

سازي مناسب، ایزوله کردن از منابع ذخیره
3- 4اشتعال روغن سرمایشB333اشتعال

مناسب، ایزوله کردن از منابع سازي ذخیره
D452اشتعال

سوزي یا انفجار آتش
مخزن هیدرورژن

4 -4

استفاده از عایق مناسب صوتی داخل 
5- 4سطح باالي صوتB -31گوش و روي آن

Switch Yard5مخاطرات مربوط واحد 

C4 -3بازرسی منظم، تعمیر و نگهداري
سوزي آتش

ترانسفورماتور
5 -1

آموزش، استفاده از وسایل حفاظتی 
B145شخصی

گرفتگی یا برق
سوختگی ناشی از برق 

حین کار روزمره، 
- تعمیر و بازرسی پنل

هاي الکتریکی در 
Switch Yard

5 -2
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یحرارتروگاهیدر نسکیریابیمخاطرات و ارزنییتع

گیرينتیجه-4

ئه شده است. درجه در این مقاله، سناریوي موجود براي ارزیابی ایمنی و نوسانات مربوط به آن ارا

بندي شده است. در ریسک مخاطرات موجود به سه دسته قابل تحمل، قابل قبول و غیرقابل قبول تقسیم

هاي غیرقابل قبول، عکس العمل مناسب نیز در راستاي بهبود ایمنی ارائه گردیده است. نتایج مورد ریسک

اضطراري حائز اهمیت است. بر این اساس، این آنالیز براي تعیین نتایج حاصل از وقوع حادثه در مواقع 

یابد. احتمال وقوع حادثه ارزیابی شده و ظرفیت موجود براي بهبود ایمنی افزایش می

مراجع

 [1] MIL-STD-882E (2012), Department Of Defence Standard Practice System Safety, 

AMSC. 

 [2] Risk Informed Performance Based Industrial Fire Protection, Thomas F. Barry, P.E., 

Tennessee valley publication. 

 [3] Ali Musyafa , Hardika Adiyagsa (2012)“Hazard and Operability study in Boiler 

System of The Steam Power Plant”. IEESE International Journal of Science and Technology 

(IJSTE), Vol. 1 No. 3, 1-10.

 [4] Ankit Tiwari(2012), ”Risk Management in Energy Industries of India”. International 

Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 3, Issue 10. 

 [5] Pronobis Marek , Wojnar Wacław (2012), “The rate of corrosive wear in superheaters 

of boilers for supercritical parameters of steam”.Engineering Failure Analysis 19, 1–12. 
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یحرارتروگاهیدر نسکیریابیمخاطرات و ارزنییتع

Hazards Identification and Risk Assessment in Thermal Power Plant
Abstract: The thermal power plant is a large electricity generation industry. It consist a 
number of process by mean to generate electricity by use of fossil fuel. It also consist several 
major equipment and operations involve in its process. The purpose of hazard identification 
and risk assessment in thermal power plant is to identify physical, chemical, biological and 
environmental hazards in the plant, analyses the event sequences leading to those hazards and 
calculate the frequency and consequences of hazardous events. Then risk level is assigned to 
each hazard for identifying required corrective action to minimize the risk or eliminate the 
Hazard.
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دینخردیلباس جد

خارج از کمد يهالباسیبازطراحای»نیزایدير«طراح لباس است که تخصصش کیسرمه ندا

کرده است. اگر شما هم دغدغه ياندازرا راه»ییگرامصرفایمد «با عنوان ینیکمپیاست و به تازگیمصرف

.دیوندیبپنیکمپنیبه ادیتوانیمهم است، متانیبرانیو حال زمدیدارستیزطیمح

داران و ندارند. مزونیکافیکردن آگاهدیمتاسفانه مردم ما درباره خر«طراح معتقد است: نیا

یکاال قرار مدیو ما را در جو خرکنندیمصرف استفاده ميو بالگرها به عنوان الگوهایتیطراحان از سلبر

اینه؟ آایما مناسب هست يبرامحصول نیاصالً اایکه آمیکنیجوزده ما اصالً فکر نميفضانیو در ادهند

است که ییهااز ما انباشته از لباسيارینه؟ کمد خانه بسایند محصول با هم تناسب دارنیامتیجنس و ق

ها را به لباسنیخودمان انیتسکيها براوقتیلیاند. خبه زباله شدهلیو تبدمیکنیآنها را مصرف نم

. »ریخایافراد هست نیاازیلباس مورد ننیامیبپرسودماناز خنکهیبدون ام؛یبخشیمازمندانین

. شودیآب مصرف متریچند هزار لشرت،یتکیدیتوليندانند که براهایلیخدی: شادیگویماو

دارد و همه اجیکردن به آن احتیسال زندگ3يانسان براکیکه یآبزانیاست با ميآب مساوزانیمنیا

است ازینشود،یمرداشتبنیاست. هر بار که پنبه از زمیآبیاست که کشور ما در بحران بیدر حالهانیا

ییگرامصرفزانیمنیداشته باشد. اما ایتیفیبارور شدن دوباره استراحت کند تا محصول با کيبرانیکه زم

است.زنندهبیرا بارور کنند که قطعاً آسنیزمییایمیشيما باعث شده که کشاورزان با استفاده از کودها

لباس یبازطراحدهیگذرانده است، درباره ارانیخود را در خارج از ایتخصصيهاکه دورهسرمه

یبه سمت باز طراحایبزرگ پوشاك در دنيهااز شرکتیلیخ: «دهدیمحیتوضشرفتهیپيدر کشورها

هم در يادیزادو افرشودیمسیمختلف تدرينام در کشورهانیبا همقاًیرشته دقنیاند. اکردن لباس رفته

رانیام و حاال آن را در ادوره را در خارج از کشور گذراندهنیحوزه مشغول به کار هستند. من هم انیدر ا

یدر کشور ما باب بوده است و حتمیاز قدنیزایديو ریموضوع بازطراحنی. جالب است که اکنمیمادهیپ
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منتخبروگاهینکیو ذرات معلق در يگازيهاندهیپراکنش آالOn-lineيسازو استقرار سامانه مدليسازادهیپ،یو پژوهش در طراحقیتحق

پراکنش  On-line يسازو استقرار سامانه مدليسازادهیپ،یو پژوهش در طراحقیتحق
(خالصه پروژه)منتخبروگاهینکیو ذرات معلق در يگازيهاندهیآال

4،سعید نظري3امیر سهرابی کاشانی،2، علی شاطري1وحید اصفهانیان: نویسنده

آن يدارد و ملزومات اجرايدیهوا نقش کلیآلودگتیریمدستمیسکیهوا در یآلودگيسازمدلچکیده:

آن يگذارصحهيشده براشیپايهاو وجود دادهیبودجه و بار آلودگزانیمربوط به ميهاوجود داده
هوا دارد یکنترل آلودگيهاياستراتژنیدر تدویهوا نقش اساسیآلودگيسازمدلنی. همچنباشدمی
و هاياستراتژنینمود و در تدونییرا تعینقاط بحرانتوانیهوا میآلودگيسازبا استفاده از مدلکهيطوربه

هاياز استراتژیبرختوانیمگرینمود. از طرف دياژهینقاط توجه ونیبه اي و صنعتیشهريهايزیربرنامه
بهبود در سیستم مدیریتی که هدف آن مثالعنوانبه. نمودشیآزمايسازها با مدلآنبرهزینهيرا قبل از اجرا

ها و قابلیتموردنظربایست این امر مدنظر قرار گیرد و مدل سازي میباشد در مدلهواي محیط آزاد میتیفیک
سازي آنالین کاربستی ویژه براي رسیدن به هواي پاك هاي الزم را براي این منظور داشته باشد. مدلتوانایی

ستی اقدامات الزم در صنعت نیروگاهی صورت پذیرد که خوشبختانه براي اولین بار توسط است که بای
باشد.پژوهشگاه نیرو و شرکت برق حرارتی این مهم در حال حاضر در نیروگاه شهید رجایی در حال اجرا می

کیفیت هوا-نیروگاه-سازي آنالینمدل:کلیدواژه

مقدمه:

ترین ابزارهاي مطالعه کیفیت هوا و مهندسی سازي پخش و پراکنش آلودگی هوا یکی از مهممدل

سازي هاي اخیر مدلباشد. در دههمیستیزطیمحترین عناصر ارزیابی اثرات و یکی از کلیديستیزطیمح

ها و به آنکه آلودگی هوا سالمت انسانبا توجهآلودگی هوا و استانداردهاي آن تغییرات زیادي کرده است و 

سازي پخش و پراکنش آلودگی هوا اهمیت دهد، مدلقرار میریتأثرا تحت ستیزطیمحهاي دیگر بخش

استاد تمام دانشکده مکانیک دانشگاه تهران -1
کارشناس پژوهشکده سوخت ، خودرو و محیط زیست دانشگاه تهران -2
، پژوهشگاه نیروکارشناس پژوهش-3
Snazarikudahi@nri.ac.irپست الکترونیک، ، پژوهشگاه نیروکارشناس پژوهش-4

پژوهش 
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خالصه پروژه

زندگی بهتر، امروزهبرايجامعهافرادتقاضايوبشريهايفعالیتمحیطی اززیستاثراتافزایشبه دلیل

جامعسیستم مدیریتییکبهدستیابیبراياست.نیازموثرتريهوايآلودگیمدیریتوکنترلهايبه سیستم

درابزارهااینو نقششوندشناختهبه خوبیآنابزارهايوجوانبهمهتااستنیازهواآلودگیبخشدر

.شودتعیینمدیریتی به خصوص در صنعت نیروگاهی کشورسیستمکل

آلودگی هوا و همچنین محاسبه پراکنش منابع آالینده و پایش ترین ابزارها در بررسی اثرات یکی از مهم

توان در اهداف هاي آلودگی هوا میباشد. از مدلسازي آلودگی هوا می، استفاده از مدلکشورها در آالینده

یبینکارهاي کنترل و کاهش آلودگی هوا و همچنین پیشها و راهوسیعی از جمله بررسی اثربخشی استراتژي

شناخت مسائلی مانند آلودگی هوا به خاطر وابستگی به متغیرهاي متعدد مثل هاي آلودگی هوا استفاده کرد.

شوند که با تجزیه و تحلیل هاي پیچیده هواشناسی، دستخوش تغییرات شیمیایی و فیزیکی میزمان و سیستم

هاي اصلی کند که مشخصهسازي آلودگی هوا به ما کمک میآزمایشگاهی و تجربی غیر ممکن است. مدل

بینی کنیم و از آنها در مدیریت استفاده ها را پیشی هوا را درك کنیم، میزان غلظت و توزیع آالیندهآلودگ

]3کنیم.[

وجود دارد. در رویکرد آفالین onlineو  offlineسازي معموال دو رویکردبراي دستیابی به اهداف مدل

سازي گیري میدانی یا مدلاز طریق اندازهشوند (هاي مربوط به هواشناسی مورد نیاز تهیه میدر ابتدا داده

هاي شوند. در مدل کیفیت هوا نیز دادهسازي کیفیت هوا میها وارد سیستم مدلکامپیوتري) و سپس این داده

شوند. گیري میدانی یا محاسبات مربوط به تخمین انتشار فراهم میها از منابع، قبل از اندازهانتشار آالینده

طور هاي انتشار از منابع بههاي مربوط به هواشناسی و نرخین در رویکرد آنالین دادهبرخالف رویکرد آفال

هاي ایستگاهی توانند از دادههاي هواشناسی میشوند. دادهسازي کیفیت هوا میهمزمان وارد سیستم مدل
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  Weather Research and Forecasting
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(ب)(الف)

 Simple Calculation of Atmospheric Impact Limits
 Habitats Directive
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Design, Implementation and Deployment of On-Line Dispersion Modeling 
System for Gaseous Pollutants and PM at a Selected Power Plant

Abstract: Air pollution modelling has the key role in the air quality management system and also 
this system will codify air pollution control strategy so that it uses for determination of critical 
points. On the other hand, some strategies can be tested by modeling before implement them 
costly, for example in the air quality management system that aims to improve the quality of 
outdoor air this model must have the capabilities to do so. Online dispersion modeling has a 
special application for achieving clean air. Therefore, it is necessary to implement this system at 
the power plants. Fortunately for the first time, online dispersion modeling system is running at 
the Rajaee power plant. 
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هانساختماییروشناستمیو کاربرد آن در سدیانتقال نور خورشهاييفناور

عملکرد افراد را بهبود بخشد، تواندیمیکیولوژیزیفو یشناختروانخواص ازنظرنور روز ·

]. 1[ستینامر قابل حصول نیبدون پنجره ايهاساختماناییکیالکتربا نورکهیدرصورت

بازده روزبهدر ساعات اوج مصرف دیبا استفاده از انرژي خورشتهیسیتقاضاي الکترینیگزیبا جا·

.میرسیمانرژي بهتر 

ریپذدیتجديهايانرژاز شتریو استفاده بریناپذدیو تجدیلیبه منابع انرژي فسیکاهش وابستگ·

.شودیمستیزطیمحندهیو آالياگلخانهگازهاي دیباعث کاهش تولديیخورشمانند انرژي

. ابدییمشیکاري آن افزاطیانرژي و سالمت محییجوصرفهباارزش ساختمان ایبهااجارهنرخ ·

کیمثبت براي یژگیوکیعنوانبهتواندیمهاساختماناستفاده از نور روز در نیعالوه بر ا

اختمان محسوب شودس

ها و ابنیه عمومیساختمانیانتقال نور به عمق داخل

یمتنها،استمتر10ازبیشهاپنجرهازمرکزييهاقسمتفاصلهکهگستردهطراحیبايهاساختمانبراي

یانورانتقاليهاسامانه. دادانتقالمرکزييهاقسمتبهراطبیعینور، رنوانتقاليهاسامانهلهیوسبهتوان

آنبهمخصوصيهاکانالطریقازراخورشیدنورتوانندیمکههستندییهادستگاهدور،منبعبايهاسامانه

. دهندانتقالهستند،دورساختماناطرافازمعموالًودارندکمیطبیعیروشناییکهساختمانازنواحی

]: 1[تشکیلاصلیجزءسهازعمدتاًهادستگاهاین

نورآوريجمع-1

نورانتقال-2

نورپخشواستخراج-3
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١ Passive collection systems 
٢ Active collection systems 
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يبرداربهرهنگهداري و يهانهیهزشیافزاو همچنین مورداستفادهافزارهاسختو افزارهانرم، گرهاحس

اشاره  نمود. متحرك يهابخشبه علت وجود ستمیس

نورانتقالبرايهاآندرمورداستفادهموادبهنور،انتقاليهاسامانهکلیبنديطبقه: نورانتقاليهاسامانه

، PMMAشفاف يهاکنندهتیهدانوري ، فیبرهايشامل توانندیمنورانتقاليهايفناور. داردبستگی

نیترپربازده1نوريفیبرهاينیبنیدرانور باشند. ، لولههانهیآوهایعدسازمنشوري، آرایشیيهالوله

پالستیکیا2سیلیکاتشیشهازمعموالًکه هستندداخلیيهابازتابلهیوسبهنورانتقالبرايهادستگاه

متنوع و کاربردهايتوجه به باکنیلتري را دارا است  باالهزینهاگرچه هاآنازاستفاده. شوندیمساخته

است.قرارگرفتهموردتوجهو افتهیتوسعههاي اخیر بسیار بازدهی باالي انتقال نور در سال

اوربخشآخرین: توزیع نوريهاسامانه روشناییبرايرانورکه؛استنورتوزیعسیستمنور،انتقاليفنّ

پیوستهطوربهیاومسیر عبور طولدرنقطهچنددر،مسیر عبورانتهايدرتواندیمنور .کندیمهدایتفضا

پخشبرايدستگاهیبهفضا،همهمناسبروشناییبراياین،برعالوه. شوداستخراجمسیر طولدر

پخشوتوزیعرالولهازخروجینورکهاستدستگاهیکنندهپخش. استنیازفضاکلدرنوریکنواخت

پیچیدگیونوع.داردبستگیاستشدهوصلآنبهکهیدستگاهبهکنندهپخشمشخصات .کندیم

یکازیاسیستمهردرمعموالً.داردبستگینورانتقالبرايمورداستفادهلولهنوعبهنورکنندهپخش

.شودیماستفادهکنندهپخشودهندهانتقالازترکیبیازیاشودیماستفادهمجزاکنندهپخش

.هستندپخشوانتقالترکیبازمثالنیتریاصل3توخالیمنشورييهايهاد: پخشوانتقالترکیب

١ Optic Fibres
٢ Silicate glass
٣ hollow prismatic guides
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١ The passive tubular daylight guidance system












