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 مقدمه
  000,050افزون کشف، تولید و کاربرد حدود گسترش روز 

ماده شیمیایی، هرچند راحتی و رفاه را برای بشریت به ارمغان 

آورده است، اما عدم کاربرد صحیح این مواد چه به صورت خام 

-ای یا محصوالت نهایی، عالوه بر آلودگی محیطیا واسطه

زیست، موجب خطرات جانی و مالی فراوان گردیده است. 

ی از مواد شیمیایی که ایمنی محیط فیزیکی را از طریق خطرات

د، خطرات ننمایپذیری، تهدید می حریق، انفجار و واکنش

 مواد شیمیاییخطرات اما آن دسته از د. نشوفیزیکی نامیده می

، خطرات سالمتی نامیده نمایندتهدید میرا  جاندارانسالمت  که

با دو رویکرد  ،با این خطرات مقابلهضروری است شوند. می

   [1] .دنمورد بررسی قرار گیرو ایمنی فرایند  ایمنیمدیریت 

 بندی خطرات مواد شیمیاییدسته

 ( Physical hazard)خطرات فیزیکی  -الف
 

 

 

 حریق 1-الف 
مواد قابل احتراق )جامد،  (:Flammable) مواد قابل اشتعال

 د،نسوزمایع یا گاز( که به آسانی مشتعل شده و به سرعت می

 [2] .مانند متان، اتان و ...

: به طور کلی، قابلیت (Combustible) مواد قابل احتراق

سوختن یک ماده در هوا و تحت شرایط معمول دما و فشار 

 [2] نفت کوره و.... مانند  ،را قابلیت احتراق گویند محیط

مواد شیمیایی که در دمای (: Pyrophoric) مواد پیروفوریک

گراد و در تماس با اکسیژن یا هوا، به خودی درجه سانتی 5/55

گردند. این نوع مواد، خود، به شدت واکنش داده و مشتعل می

 [2] مانند سدیم و... باید تحت اتمسفر خنثی نگهداری شوند.

ای که به سهولت، هر ماده (:Oxidizerمواد اکسید کننده )

کند یا برای اکسیژن یا گازهای اکسید کننده دیگر، آزاد می

آغاز و یا تقویت احتراق، به سهولت واکنش داده و تخریب 

 [2]  ، مانند بنزیل پروکساید و ...گرددمی
 

 

  آنهای و اصول ایمنی مقابله با شیمیایصنایع  در مواد شیمیایی خطرات

 علی علیزاده اوصالو ،پورآرش ابراهیم، 1*زادهرباب رحمان

 تبریز، ایرانتروشیمی تبریز، ، پ HSE امور

مورد ، با دو رویکرد آنهای ناشی از نحوه مقابله با ریسک وبندی در این مقاله انواع خطرات مربوط به مواد شیمیایی دسته چکیده:
بندی دسته)بهداشتی( در حالت کلی خطرات مواد شیمیایی در دو دسته خطرات فیزیکی و خطرات سالمتی  بررسی قرار گرفته است.

مورد بحث و بررسی قرار گرفته ایمنی فرایند و مدیریت ایمنی با دو رویکرد های  خطرات شیمیایی نحوه مقابله باریسک ه وگردید
شده است. در  ستفادههای ارزیابی و کنترل ریسک امستقل به عنوان یکی از روشهای حفاظتی الیه از ایمنی فرایند . در رویکرداست
پیشگیری از  تحلیل حوادث و برای  است. نتایج این پژوهش قرار گرفتهارزیابی  ، موردفوقبا دو رویکرد  ه بوپالفاجع ،ادامه

     .گرددمی در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی استفادهرخدادهای مشابه 

  (IPL) مستقل های حفاظتیخطرات مواد شیمیایی، خطرات فیزیکی، خطرات سالمتی، الیه های کلیدی:واژه 

:robabrahmanzadeh@gmail.com 
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 انفجار 2-الف
هر نوع ماده شیمیایی، ترکیب یا (: Explosive) مواد انفجاری

 اصلی آن انفجار و منفجر شدن باشدای که کارکرد وسیله

 [2] .مانند اسید پیکریک و...

 پذیری واکنش 3-الف
ای که قادر یا ماده :(Reactive material) پذیرمواد واکنش

ای متمایل به واکنش شیمیایی با مواد دیگر باشد؛ همچنین ماده

که در دما و فشار معمول محیطی و یا دما و فشار باال، به آسانی 

به صورت خودبخود، قادر به انفجار، واکنش انفجاری یا و 

   [2] مانند پروکسایدها و.... تالشی انفجاری باشد.

ای که حالت خالص یا فرم ماده :(Unstableمواد ناپایدار )

-گردد؛ مادهتجاری آن، به شدت پلیمریزه، تجزیه یا تغلیظ می

-استیلمانند  .گرددخود، وارد واکنش میای که به خودی

 [2] پروکساید و...

 ای که در اثرماده (:Water-reactiveمواد حساس به آب )

 تولید گاز قابل اشتعال یا گاز مضر سالمتی ،واکنش با آب

  [2] مانند کلسیم کارباید و ...  نماید.

(: یک گاز یا مخلوطی Compressed Gasگازهای تحت فشار )

محتوی ماده، در دمای از گازها که فشار مطلق آنها در ظرف 

و یا فشار مطلق آنها، در  psi 50گراد، بیش از درجه سانتی 11

یا مایعی گردد.  psi  150گراد، بیش از درجه سانتی 55دمای 

 50بیشتر از گراد درجه سانتی 8/73که فشار بخار آن در دمای 

psi .[3] مانند هلیم و.... باشد 

  (health hazard)خطرات سالمتی -ب

اد شیمیایی که با فعل و وم(: Corrosiveمواد خورنده )

انفعاالت شیمیایی، باعث تخریب مشهود و یا تغییرات برگشت 

مانند اسید  .گرددهای زنده میناپذیر در بافت سلول

  [2] و .... سولفوریک

باعث بروز مواد شیمیایی که (: Sensitizer)زا مواد حساسیت

ها و قابل توجهی از انسانواکنش آلرژیک در بدن تعداد 

اند، ی که به صورت مکرر در معرض آن قرار گرفتهحیوانات

 [1] و ... فرمالدئیدمانند شود. می

مواد شیمیایی که در (: Carcinogenمواد شیمایی سرطانزا )

آژانس بین المللی یکی از سه سازمان مواد سرطانزای لیست 

 و (NTPشناسی )برنامه ملی سم، (IARCتحقیقات سرطان )

مانند  .اندر گرفتهاقر (OSHA) ایایمنی و بهداشت حرفه هادار

 [1]  آزبست و... 

ای که مواد غیرخورنده (:Irritantمواد محرک یا التهاب آور )

با واکنش شیمیایی متاثر از میزان و مدت زمان مواجهه، باعث 

-های موجود زنده میپذیر التهابی روی بافتاثرات برگشت

 [1] کلر و ... مانند گردد.

  ماده شیمیایی که میانگین غلظت کشنده : (Toxic)مواد سمی 

(LC50)  آن در هوا، بیشتر ازppm 100  حجمی و کمتر ازppm 

ای که تنفس حجمی گاز یا بخار آن باشد؛ همچنین ماده 1000

گرم میلی 10گرم بر لیتر و کمتر از میلی 1پیوسته مقدار بیشتر از 

لیتر میست، فیوم یا غبارات آن به مدت یک ساعت یا کمتر، بر 

گرمی، در  700الی  100منجر به مرگ موش آزمایشگاهی 

 [2] و...فنل مانند  کمتر از یک ساعت گردد.

(: ماده شیمیایی که Highly toxic gasمواد بسیار سمی )

حجمی  ppm 100آن در هوا (LC50) میانگین غلظت کشنده 

ای که تنفس یا کمتر گاز یا بخار آن باشد؛ همچنین ماده

گرم بر لیتر یا کمتر میست، فیوم یا غبارات آن، میلی 1پیوسته 

به مدت یک ساعت یا کمتر، منجر به مرگ موش 

گرمی، در کمتر از یک ساعت  700الی  100آزمایشگاهی 

 [2] و...سدیم سیانید مانند  گردد.

مواد (: Target organ effectsهای هدف )ندامتاثیر بر روی ا

های خاصی از بدن تاثیر ها و سیستمشیمیایی که بر روی اندام

گذارند. اثرات سمی مواد شیمیایی که دورتر از محل تماس می

گردد؛ مثالً آرسنیک روی یا محل ورود مواد به بدن ظاهر می

گذارد و یا ها و پوست اثر میخون، سیستم عصبی، کبد، کلیه

 [1]گذارد. بنزن، روی مغز استخوان تاثیر می

 (process safety) ایمنی فرایند رویکرد

 (Independent Protection Layers)های حفاظتی مستقلالیه
-، روش الیهفوق خطراتهای ناشی از ریسکبرای مقابله با  

کنترل های به عنوان یکی از روش( IPLهای حفاظتی مستقل )
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های حفاظتی مستقل به سیستم . الیهمطرح گردیده استریسک 

گردد که توانایی پیشگیری از یا دستورالعملی اطالق می

سناریوی خطرناک به پیامدهای ناخواسته را دارا باشد، بطوریکه 

از رویداد آغازگر یا عاملی که سبب بروز سناریو گردیده است، 

قل و وجه تمایز ترین ویژگی الیه حفاظتی مستمستقل باشد. مهم

های حفاظتی این است که میزان موثر بودن و آن با دیگر سیستم

 [4] است.  گیریمستقل بودن آن قابل تشخیص و اندازه

  های حفاظتیتجزیه تحلیل الیه روش
(Layers of protection Analysis) 

LOPA ،های روش نیمه کمی برای ارزیابی ریسک یک

حفاظتی مستقل که در مقابل های فرایندی بر اساس الیه

-باشد. در این روش الیهمی ،شوندمخاطرات در نظر گرفته می

گردند و سپس کفایت و شناسایی می ،های مستقل حفاظتی

-مورد ارزیابی قرار می ،ها در برابر شرایط خطرناکتوانایی الیه

های ابزاری هستند که از های حفاظتی مستقل سیستمگیرد. الیه

یوی خطرناک به سمت پیامدهای ناخواسته پیشگیری توسعه سنار

در  ،ها از یکدیگرآورند. به واسطه مستقل بودن الیهمیبه عمل 

-تر میهای بیرونیالیه ،هاصورت وقوع خطا در هر یک از الیه

توانند از بروز پیامد ناخواسته جلوگیری به عمل آورند. البته 

ها نیز ممکن است بعد از وقوع پیامد برای تخفیف برخی از الیه

 [5]اثرات ناشی از پیامد وارد عمل گردند. 
 های حفاظتی بطور خالصه  به این شرح است:این الیه

ترین گام برای کنترل ریسک، طراحی ذاتاً اولین و ساده

است. در صورت عدم (inherent safe design)  ایمن فرایند

حفاظت از خطر، الیه حفاظتی مستقل دوم  توانایی این الیه در

هایی هستند که گردد. این الیه، تجهیزات و کنترلمطرح می

همواره فرایند را مورد پایش و کنترل قرار داده و موجب 

گردد. الیه جلوگیری از وقوع حادثه یا کاهش اثرات آن می

های هشداردهنده حیاتی، کنترل حفاظتی مستقل سوم، سیستم

های دستی )غیراتوماتیک(  است. الیه ارتی و کنترلسیستم نظ

 Safety Instrumentهای ابزاردقیق ایمنی )چهارم شامل سیستم

Systems) های توقف اضطراری )و سیستمEmergency 

Shutdown Systems)  است. الیه حفاظتی پنجم شامل حفاظت

یعنی  هافیزیکی )شیرهای ایمنی و اطمینان و همچنین دایک

ها نیز توانایی جلوگیری ( است. اگر این الیههای حفاظتیدیواره

از وقوع حادثه را نداشته باشند یا اینکه نتوانند اثرات آن را تاحد 

مشخصی کاهش دهند، کنترل ریسک وارد مرحله واکنش 

گر باالخره اشود. اضطراری کارخانه )الیه حفاظتی ششم( می

را متاثر سازد، تحت کنترل ریم محیط خارج از ح ،اثرات حادثه

-باید طرح واکنش اضطراری جامعه )الیه حفاظتی هفتم( برنامه

  [6]ریزی شود تا جلوی صدمات و خسارات بیشتر گرفته شود. 

 
 های حفاظتی مستقلمدل الیه -1شکل 

     مطالعه موردی حادثه بوپال

متیل ناشی از نشت گاز سمی  بخارات، 1۸85دسامبر ر د

ترین حادثه وخیم هند، ، بر فراز شهر بوپال(MIC) ایزوسیانات

سمی از کارخانه  را رقم زد. در این حادثه، گازصنعتی جهان 

ه نشت کرد یونایتد کارباید آمریکاییسازی شرکت کشحشره

 عامل اصلی واقعه، .رجای گذاشتبیمار بو چندین هزار کشته  و

 آغازو بنا به دالیل نامشخص  MIC نفوذ آب به داخل مخزن 

و در نتیجه افزایش دما وفشار مخزن بود ای زنجیرهیک واکنش 

در فضا  MIC  که باعث باز شدن شیر اطمینان و پخش بخار
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 ،در فاجعه بوپال مستقل های حفاظتیقش الیهن حال، گردید.

 .  گرددبررسی می

 های اجرایی، آموزشالیه اول: طراحی، روش
 مخزنهای عملیاتی چنین تعیین شده بود که در دستورالعمل

شخصی از ظرفیت پر گردد.  %50نباید بیش از   MICذخیره

، تصمیم هاکاهش هزینهوجویی مدیریت عملیات با هدف صرفه

   MICظرفیت آن گرفت.  %85 سطح به پر کردن مخزن تا

خوراک یا محصول نهایی این کارخانه نبود بلکه یک ماده 

سازی این لذا ذخیره واسطه در فرایند تولیدی کارخانه بود.

ضمناً با توجه به تغییر محصول در این سطح، ضرورتی نداشت. 

  اعمال شده، تجزیه و تحلیل مدیریت تغییر  نادیده گرفته شد.

ه هفته آموزش دیده تنها سکارکنان جدید تر اینکه دلیل مهم

و پیامدهای عدم  هانسبت به وظایف و دستورالعملبودند و 

  ها توجیه نشده بودند. اجرای این دستورالعمل

 سازیهای خنکسیستمالیه دوم: 
که باید گرمای حاصل از واکنش  مخزن سیستم خنک کننده

کرد، با تصمیم با آب وارد شده به آن را سرد می MICگرمازای 

کار نیز  . از نظر مدیریت، ایناز سرویس خارج شده بود مدیریت

 ها صورت گرفته بود.  به منظور کاهش هزینه

 ابزارهای دستی )غیراتوماتیک(الیه سوم: 
ها نشانگرهای دمای باالی مخزن، سطح باالی مخزن و آالرم

کردند و کارکنان از افزایش دما و حجم مخزن آگاه کار می

دستوالعمل کتبی برای ارسال محتویات این مخزن بودند. اما هیچ 

  به مخزن کمکی وجود نداشت.

 اتوماتیک  های کنترلیسیستم الیه چهارم:
و های ابزاردقیق ایمنی در طراحی این کارخانه سیستم

، وسیله به عنوان مثال وجود نداشت.اضطراری های توقف سیستم

مخزن  سازی واکنش گرمازایسردسازی اتوماتیک جهت خنک

  ذخیره وجود نداشت.

الیه پنجم: حفاظت فیزیکی )شیرهای اطمینان و 

 ها(دایک

های مخازن ذخیره وجود دایک برای کاهش اثرات سیستم

، وجود  MIC با توجه به انتشار گاز سمیمایعات، کاربرد دارد، 

و کاهش تاثیری در جلوگیری  توانستنمی های موجوددایک

در زمان حادثه، شیر اطمینان سیستم به  داشته باشد.حادثه پیامد 

 درستی عمل نمود اما سیستم شستشوی گازی که باید بخار را

 نمود، به سهولت در دسترس نبود و سیستم مشعلجذب می

(flare )بایست هر بخاری را که از سیستم شستشوی گاز که می

 بود.  خارج از سرویسکرد جذب نماید، عبور می

 راری در سطح کارخانهالیه ششم: واکنش اضط
تعداد کمی از کارکنان سعی در اسپری آب بر روی توده 

اما به دلیل فشار پایین آب، تنها گاز رها شده از اسکرابر نمودند. 

در صورتی فوتی گاز پوشش داده شد.  110فوت از ارتفاع  100

داشت، فشار  تمرینکه تیم واکنش در شرایط اضطراری از قبل 

 د.  یگردماسک شیمیایی مشخص مینیاز به کم آب و 

 الیه هفتم: واکنش اضطراری در سطح جامعه
به گستردگی تلفات و صدمات ناشی از این توجه با       

گردد که هیچ طرح واکنش در چنین به ذهن متبادر میحادثه، 

شرایط اضطراری و یا اعالن خطر در سطح جامعه تدوین و 

لین بهداشتی شهر حتی در آن روزها، مسئوتمرین نشده بود. 

و هیچ نوع برنامه نجات از قبل  دانستد که مشکل چیستنمی

 [7] .ای برای مقابله با حادثه وجود نداشتتعیین شده

   (safety management) یایمن مدیریت رویکرد

توان میمدیریتی نیز  رویکرد با ،ایمنی فرایند رویکردعالوه بر  

در ایجاد و گسترش ابعاد فاجعه مورد بررسی زیر را  موارد عوامل

 د.داقرار 

های پایه فعالیتاین سطح : (operation level) سطح عملیاتی

آید و وظیفه مدیریت، در هر سازمان به حساب میایمنی 

 ها،باشد. این نوع فعالیتها میاختصاص منابع الزم به این فعالیت

تکنولوژی، تجهیزات، فرایندهای عملیاتی،  واملمستقیماً به ع

با شود. نیروی انسانی و به طور کلی مدیریت عملیات مربوط می

جدید مدیریت توجه به تفویض مدیریت به مسئولین محلی، 

های دیگر غیر از تولید مواد شیمیایی، توجه شرکت به اولویت

 کرد.   نمی
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های تصمیم گیریاین سطح به (: technical level))سطح فنی

تری مانند، اینکه اساساً چه نوع خدماتی باید تولید و برجسته

ارائه شود، استفاده بهینه از امکانات موجود و نحوه تامین 

شود. مانند مدیریت تغییر، انجام و استراتژیک مربوط می اهداف

آموزش ، ارزیابی مخاطراتبکارگیری نتایج مطالعات 

، طراحی ساختار اطرات فرایندیآنالیز پیامد مخکارکنان، 

 گیرند.در این سطح قرار می... مدیریت بحران و

هیچ نوع تکنولوژی و تجهیزات نوین اضافه این کارخانه، در 

به تدریج کهنه شده و علیرغم  نیز تجهیزات موجود و نشده بود

 شد. نیاز به تعمیر بیشتر به آنها کمتر رسیدگی می

وظیفه این سطح تعیین  :(Strategic levelسطح استراتژیک )

های دراز ریزیبرنامه ،های کلی در سطح سازماناستراتژی

ها، سطح ها و سیاستباشد. تعیین الزامات، خط مشیمدت می

های کنترل و اطالعات، دانش و مهارت کارکنان، سیستم

های مرتبط(، های اجرایی و دستورالعملفرایندهای کار )روش

المللی ه بکارگیری استاندارهای ملی و بیننوع تکنولوژی، نحو

با توجه به زیاندهی شرکت در  .گیرنددر این سطح قرار می

زمان وقوع حادثه، استراتژی مدیران شرکت از تولید با کیفیت 

ها نظیر کم کردن تغییر یافته بود. تقلیل هزینه ،هابه تقلیل هزینه

نگهداری و ...  تعداد کارکنان عملیاتی و تقلیل بودجه تعمیر و

 [8]اند. در وقوع حادثه نقش اساسی داشته

 نتایج
-در مواد شیمیایی و اجتناببا توجه به وجود ماهیت خطر 

های این مواد از دو طریق ناپذیری کاربرد این مواد، باید ریسک

رسد به نظر میمدیریتی و ایمنی فرایند تحت کنترل قرار گیرند. 

های مواد قابله با ریسکاطالعات این مقاله در خصوص م

تجزیه تحلیل حوادث و تواند کمک شایانی در شیمیایی می

پیشگیری از رخدادهای مشابه در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی 

 نماید.
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Chemical hazards in chemical industries and safety principles 
Robab Rahmanzadeh , Arash Ebrahimpour, Ali Alizadeh Osalou 

HSE Department , Tabriz Petrochemical co., Iran 

Abstract 

In this paper, chemical hazards in chemical industries and risk management of them, was 

investigated via two approaches. Chemical hazards in chemical industries classified in two 

physical and health related categorized, and treatment carried out with two approaches, 

process safety and safety management. In process safety approach independent protection 

layers used as assessment and risk control method. Then Bhopal disaster is evaluated with 

those approaches. The results can be used for risk analysis and incidents prevention in the 

chemical and petrochemical industries. 

 

Keywords: Chemical hazards, physical hazards, health hazards, independent protection layers 

(IPL) 
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