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  :چکيده

طور کلی  بی و مديريت ريسک بهارزيا. باشد مستلزم انجام مراحل مختلف میارزيابی ريسک يک حادثه 
تعيين ، شناسائی مخاطرات، شرح فرآيند تحت بررسی، تعيين اھداف و عمق مطالعهمراحل شامل 
 .باشد می تعريف و محاسبه ريسکو  پذيریتخمين تکرار ارزيابی پيامد، ھا و حوادث منجر از آنھاسناريو

ا و ھتعيين سناريو، احل مختلف ارزيابی و مديريت ريسک، از مھمترين مراحل انجام آنبا توجه به مر
منظور ارزيابی  ائی که اخيراً بهھ يکی از روش .باشد نھا و ارزيابی پيامد آن حادثه میحوادث منجر از آ

ھزينه بودن و دربعضی پر .باشد ميک سياالتی محاسباتی می، ديناحادثه مورد توجه قرار گرفته است پيامد
ی يک حادثه و از طرف ديگر دقت ھا عملی جھت ارزيابی پيامد ھای آزمايشموارد غير ممکن بودن انجام 

زارھا جھت تحليل و ارزيابی اف ی، باعث استفاده از اين گونه نرمباالی استفاده از ديناميک محاسباتی سياالت
در اين پروژه سعی شده است که ارزيابی پيامد حادثه نشتی آمونياک از يک  .ھای حادثه شده استپيامد

مورد بررسی قرار گرفته و نتايج آن  فلوئنتافزار نرمکمک  به تن ٢٠٠٠٠مخزن بزرگ آمونياک به حجم 
دھد که نحوه انتشار آمونياک با توجه  نتايج حاصل نشان می، گيرد در شرايط جوی متفاوت مورد قياس قرار

  .دھند به شرايط مختلف جوی روند کامالً متفاوتی را نشان می

جوی دھد، در کالس پايداری  دست آمده نشان می هب بوده و نتايج به شرايط جوی کامالً وابسته نحوه انتشار
 ۶۴٠باد حدوددرجھت وزش  )ppm٢٠٠٠ (در غلظت معين آمونياک  توده مقدار نفوذ) ناپايدار( Bنوع 
در ) پايدار( Eنوع  جوی آمونياک در کالس پايداریمقدارغلظت نفوذ ھمان در حالی که  باشد، میمتر 

توده آمونياک در  حرکتھمچنين  .باشد می Bاز شرايط جوی نوع  که بسيار بيشتر است،متر  ١٠۴٠حدود 
که نشانگر آن است که اختالط جريانات عمودی بيشتر به سمت باال بوده  )ناپايدار( Bکالس شرايط جوی 

 )پايدار( Eکالس نفوذ در شرايط جوی گيرد در حالی که  شناوری در چنين شرايطی به خوبی صورت می
  .استو نشانگر عدم اختالط خوب جريانات عمودی شناوری  باشد میين ی سطح زمروبيشتر بر 

 ً مورد  (Phast)ھای اختصاصی ارزيابی پيامد حادثه افزار يکی از نرم با CFDدست آمده از  هبنتايج  نھايتا
دست آمده وجود  هدھد، ھمخوانی مناسبی در نتايج ب و مقايسه صورت گرفته نشان می گيرد مقايسه قرار می

شده است توانايی نمايش نحوه  Phastافزارھايی  ھمانند  بر نرم CFD، وليکن آنچه باعث برتری دارد
  .باشد ی موانع موجود در مسير انتشار میانتشار در فواصل نزديک به محل نشتی و بر رو

ر مفيد تواند بسيا پيامد انتشار مواد سمی می تحليلبرای  CFDدھد که استفاده از  نشان می مطالب بيان شده
  .باشد

  

  

  


