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 چکیده

 تحلیل و راستا تجزيه همین گردد. در استفاده حفاظتی اليه چندين از که ضروری است شیمیايی فرآيندهای جهت پیشگیری از وقوع حوادث در :زمینه و هدف

های واحد تولید کريستال موجود در حفاظتی هایبه بررسی سطح ايمنی اليه مطالعه است. اين ضرورت يك ،مورداستفاده حفاظتی هایاليه مقاومت و کفايت
 پردازد.داروسازی میهای سفالكسین يكی از شرکت

های داروسازی با استفاده های سفالكسین يكی از شرکتباشد که در آن خطرات موجود در واحد تولید کريستالپژوهش حاضر از نوع توصیفی می :روش بررسی

راکتور آن صورت  4های سفالكسین در کريستالاند. بدين منظور با مراجعه به واحد تولید سفالكسین و بازرسی واحد که تولید ارزيابی شده LOPAروش از 
که يك روش آنالیز  LOPA، سناريوهای مختلف نوشته شده و خطرات شناسايی شدند. سپس با استفاده از روش HAZOPگیرد، نخست با استفاده از روش می

 يد.  و در نهايت عدد ريسك محاسبه گرد های حفاظتی موجود آنالیز شدندو ارزيابی ريسك است، اليه

 یبرا تيريبه قضاوت مد ويو تنها دو سنار بودنددر سطح قابل قبول  ويسنار 182 ويسنار 184کل  از. ندشد يیشناسا ويسنار 184روش  نيبا استفاده از ا :هایافته

 .احتیاج داشتند، يا خیر است ازین یترشیکاهش ب نكهيمعلوم کردن ا

های سفالكسین واحد تولید کريستال کاهش ريسك در رفته مستقل بكار حفاظتی هایاليه کفايت ارزيابی در روشی سودمند LOPA تكنیك :گیرینتیجه

نتايج نشان دادند که بدست آوردن فرکانس رويداد آغازگر بعضی از رويدادها از روی جداول اختصاصی روش عملی نیست و اين امر  .است شرکت داروسازی
 تیم مهارت روش، و تازگی خطر ارزيابی در انسانی نیروی مستقیم دخالت دلیل دهد و بهو تبادل تجارب را مورد تاکید قرار میهای کارشناسانه استفاده از قضاوت

 است. مهم نیز انجام کار مراحل ارزيابی و کالیبراسیون رو اين از و است مهم نتايج بسیار دقت و صحت در کننده بررسی

 

 LOPA, HAZOPايمنی، خطر، ارزيابی ريسك، روش  :هاکلیدواژه

 مقدمه
هالای اجتمالاعی، ويژگالی سالممت در هالر جامعاله بالا

بوده و  فرهنگی آن جامعه همواره در ارتباط و اقتصادی
های در برنامه گذاریسیاستهمیشه مبنای  واقعیت اين
در سالیان اخیر توجاله همگالان باله سممت است.  ارتقاء
اسالت کاله متضالمن انسالجام خالدمات،  ایمفقودهحلقه 
مندی همگانی از سممت وری نظام سممت و بهرهبهره

است که همانا تعیین و تبیین جايگاه واقعی داروسازان و 
صالنايع  .[1]صنايع داروسالازی در حلقاله درمالان اسالت 

 دارای داروسالازی کاله جالزو صالنايع فرآينالدی اسالت،

 تواننالدمخالاطرات مالی ايالن و بوده مخاطرات متعددی

 داشالته به دنبال را ناپذيریجبران و بارفاجعه پیامدهای

. اين صنايع دارای چهار مشخصه عمده شامل [2]باشند 
پذيری ، انعطافمورداستفاده هایانرژیکمیت و کیفیت 

 . در صنايع[3]پايین، پیچیدگی زياد و انرژی باال هستند 

 را در ريسالك اغلال  دقیال  ابالزار هایفرآيندی سیستم

دارنالد و ايمنالی از طريال  نگاه مالی قبول قابل محدوده
های متعدد مانند تجهیزات ابزار ايمن، حفاظ ذاتاًطراحی 

ايمنی بالا  گاهنظر. از [4]گردد می تأمیندقی  و آموزش 
توجه به بحران پیامالدهای ناشالی از وقالوع حالوادث در 

کالاهش احتمالال وقالوع  منظوربهفرآيندهای شیمیايی و 
هالای کنترل شدت پیامدها، از اليالهها و همچنین نقص

 . [5] شودمیحفاظتی گوناگونی استفاده 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 11

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1601-fa.html


 
 
 
 
 

 
 
 
 

  3131 بهمن و اسفند، 6، شماره 31دوره         دو ماهنامه                     

 

 

 انو همكار فرد پور مولود نيبفر 00

 (LOPAهالالای حفالالاظتی )تجزيالاله و تحلیالالل اليالاله
(Layers of Protection Analysis)  يك روش نیمه

گسترده در صنايع  طوربهکمی ارزيابی ريسك است که 
. ايالن روش در هالر [6] شودمیفرآيندی از آن استفاده 

قالرار  مورداستفادهتواند ی عمر فرآيند میچرخهزمان از 
کاله تیییراتالی  زمانیگیرد اما اغل  در مرحله طراحی يا 

 کاربردهبالهآيالد در فرآيند يا سیستم ايمنی به وجود مالی
 عنوانبالههالای اخیالر . ايالن روش در سالال[2]شود می

در ارزيالالابی ريسالالك خطالالرات فرآينالالدی  مالالر رابالالزاری 
قرار گرفته است. در واقع روش مذکور اين  مورداستفاده

آورد که در بررسالی يالك فرآينالد در امكان را فراهم می
تر های بیشاليههای ايمنی يا نیاز به مورد کفايت حفاظ
 روش مالذکور کمالك گیری شالود. بالهحفاظتی تصمیم

 خطری کاهش و کاهش کلی میزان تواندکارشناس می

 تعیالین ،اندکرده مختلف فراهم حفاظتی هایاليه که را

تالر بالیش کاهش به نیاز ،فرآيند طراحی از پس کند. اگر
 تیییر هایروش از يكی توان ازمی شد، احساس خطرات

 خطالر، اعالمم وسالايل فرآينالد، کنترل اصلی در سیستم

تهیاله  يالا و اطمینالان و اضالطراری شالیرهای نصال 
 انجالام نیالازکرد. پالیش استفاده ايمنی هایدستورالعمل

 و حضالالور HAZOP ، مطالعالالاتLOPAمطالعالاله 

 کالار انجام مراحل در دقی  ابزار و فرآيندها کارشناسان

در  2880 سالال در همكالارانش و وی چیانال  .باشدمی
 تخمین برای LOPAکیفی  نیمه روش ارائه به ایمقاله

 هایتوالی و احتماالت تعیین و ريسك راکتور شیمیايی

همچنین کانسالتنسی  .[5]اند پرداخته خرابی سناريوهای
 روش به کالاربرد ایمطالعهدر  2888و ردمايل در سال 

LOPA ابتالدا زا،واکنش شیمیايی مواد خطر در ارزيابی 

 انفجالار و اشالتعال نظیر پیامدهای شديدی و خطرات به

 و امالوال انسالان، سمی، تهديالد گازهای نشر مواد، اين
 هایکنترل ا ر کمبود در است ممكن که زيست محیط

 مالواد اتفالا  ايالن از ناشالی احتمالی خطرهای بر کافی

 نفالر 5 میالانگین آمالار تحقیال  کردند. اين اشاره بیفتد،

 آمريكا در را موادی چنین حوادث از ناشی کشته سالیانه

 مالواد ايمنالی و خطالرات مالورد در مرکز تحقیال  توسط

دهد. در اين مطالعاله واحالد می ارائه را 1آمريكا شیمیايی
 حاد اله دو تجرباله حالداقل که 2آمین هیدروکسی تولید

داشته است  زخمی و کشته مورد چندين که انگیز تأسف
. نتايج مطالعه جعفری [0]گرفته است  قرار بررسی مورد

هالای ( نیز نشان داد که افزودن اليه2813و همكاران )
های فعال در واحد هیدروژن حفاظتی مستقل به سیستم

سب  کاهش نرخ رخداد حوادث و همچنین کاهش نرخ 
با توجه به  .[9]گردد صنايع فرآيندی می ريسك در اين

ای از مالواد اينكه صنايع داروسالازی بالا طیالف گسالترده
وکار دارد و سممت و سمی سر شیمیايی قابل اشتعال و

قالرار  تالأ یرتواند تحت و جامعه می هاآن ايمنی شاغلین
يالا  تحماللقابلگیرد؛ کاهش ريسك به يالك محالدوده 

. لذا اين صنايع نیازمنالد [18]است  ضروری پذيرشقابل
و حفظ و نگهداری شرايط ايمن در محیط کالاری  تأمین

و محالیط زيسالت هسالتند  خود، اطرافیالان برای شاغلین
 با هالدف مطالعه . با توجه به اهمیت موضوع، اين[11]

تولیالالد  واحالالد سالالكير یابيالالخطالالرات و ارز يیشناسالالا
هالالای هالالای سفالكسالالین در يكالالی از شالالرکتکريسالالتال

ای از مالواد داروسازی که شاغلین آن با طیالف گسالترده
 .شیمیايی سروکار دارند، انجام گرفته است

 
 روش بررسی
منطقالالی در واحالالد تولیالالد  -توصالالیفی ايالالن مطالعالاله 

های داروسازی های سفالكسین يكی از شرکتکريستال
انجام گرفت. در اين واحد برای تولید هر بچ سفالكسین 

وجود دارد که همه مراحل تولیالد  Bach Recordيك 
هالای فرآيند تولید کريسالتال رود.بر اساس آن پیش می

انجام  GL2و  1GLو  5R و 3R راکتور 4سفالكسین در 
ها به داخالل راکتورهالا گیرد. بدين منظور ابتدا حملمی

شود و دو ماده اصلی تولیالد سفالكسالین يعنالی شارژ می
PG 7 دنسالت و-ADCA داخالل راکتورهالا ريختاله  به
ای شوند. سپس مواد ديگالر کاله باله صالورت کیسالهمی

شالالوند، وزن شالالده و بالاله راکتورهالالا تخلیالاله تخلیالاله مالالی
                                                           
1. Chemical Safety and Hazard Investigation Board: CSB 
2. Hydroxy Amine 
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 5R و 3R راکتورد مواد موجود در گردند. در مرحله بعمی
شده و سپس جهت  1GLهیدرولیز وارد راکتور  منظوربه

 2GL هالای سفالكسالین وارد راکتالورتولیالد کريسالتال

نشان داده  1شود. نقشه مربوط به راکتورها در شكل می
 شده است.
تیمی متشكل از مهنالدس  شناسايی خطرات منظوربه

ای، مهنالدس فنالی، سرپرسالت شالیفت و بهداشت حرفه
باله دلیالل ماهیالت اپراتور واحد مربوطه تشكیل گرديالد. 

از  LOPAورودی مطالعاله  عنوانبهفرآيندی اين واحد، 
کالالاله يالالالك روش  HAZOPنتالالالايج حاصالالالل از روش 

. بالر اسالاس [12]شناسايی خطر است، اسالتفاده گرديالد 
 و تجزياله روشمراحل زير روند ارزيابی بالا اسالتفاده از 

 :[2]انجام گرفت  (LOPA) محافظ هایاليه تحلیل
تالیم متخصالص بالا : . انتخاب سناريو و علت حاد اله1

پیامالدها را  HAZOPاستفاده از نتايج حاصل از مطالعه 
شناسايی کرد و با استفاده از اطمعات حاصل از جالدول 

ها تالیم و آمار مربوط به حوادث مشابه و برآورد هزينه 1
. بالر اسالاس [13]مربوطه شدت پیامالدها را تخمالین زد 

سناريو شناسايی و در ستون دوم  184پیامدهای موجود 
)عنوان سناريو(  بت گرديد. اطمعالات مربالوط  6جدول 

( وارد شدند 2)جدول  LOPAبه هر سناريو در کاربرگ 
. باشالدمی. هر سناريو شامل رويداد آغازگر و پیامد [14]

 15] باشدمیزگر علت منفرد يك پیامد خاص رويداد آغا
. سالالناريوها عالالموه بالالر ايالالن دو مالالورد، شالالامل [16و 

احتمالالال اشالالتعال، احتمالالال » شالالرايط هایکننالالدهتعديل
، احتمال آسی  کشنده، تأ یرحضور فرد در منطقه تحت 

باشند. احتمال وقوع هر يك از می «احتمال آسی  مالی
بالالا اسالالتفاده از مشالالاهدات گالالروه  کننالالدهتعديلشالالرايط 
LOPA  در  کالالهطوریبه، تعیالالین گرديالالد 1-8در بالالازه

صالالورت بالالاال بالالودن هالالر يالالك از احتمالالاالت عالالدد 
و در صالورت پالايین بالودن آن، عالدد  1 يافتهاختصاص

 .[12]مربوطه نزديك به صفر تعیین شد 

 [12]شدت پیامد  -1جدول 

 5طبقه  4طبقه  3طبقه  2طبقه  1طبقه  طبقه بندی پیامد

 18888تا  8 شدت پیامد ) دالر (
 دالر

 188888تا  18888
 دالر

 1تا  188888
 میلیون دالر

 18میلیون تا  1
 میلیون دالر

 18تر از بیش
 میلیون دالر

 

 
 های سفالكسیننقشه مربوط به راکتورهای تولید کريستال -1شكل 
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وقالوع : فرکانس رويداد آغازگر برای سالناريو یینتع .2
کاله بالر  باشالدمیفرکانس دارای يك  هر نقص يا خطر

های انجالام شالده تعداد دفعات عملیات يا فعالیتاساس 
بالا اسالتفاده از  LOPAتیم شود. در هر سال برآورد می

فرکانس رويداد آغازگر را براسالاس اطمعالات  3جدول 
بدست آمده از سرپرست شیفت و اپراتالور واحالد، تعیالین 

 .[10]نمود 
 یهاهيال: (SIPL) مستقل یحفاظت یهاهيال نییتع. 3
اسالت کاله  یاقالدام ايال سالتمیدسالتگاه، س كي یحفاظت
نالامطلوب  امالدیباله سالمت پ ويسنار شرفتیتواند از پیم

باله ترتیال   یحفالاظت یهاهي[. انواع ال4] کند یریجلوگ
 :[12] باشدمی ريشامل موارد ز

1. BPCS منيا ذاتاً یکنترل و طراح یهمان ابزارها 
 هستند؛ ستمیخود س
 ؛یو مداخله انسان یبحران یهاآالرم. 2

: شامل سنسورها، (SIFی )منيا  یعملكرد ابزار دق. 3
 ؛فرآيند یو نشانگرها یتالیجيد یابزارها
و  نالالانیاطم یرهای: شالالامل شالالیكالاليزیحفاظالالت ف .4

 ؛باشدمیانفجار  هایديسك
 یوارهالالايو د هالالامانع لیالالاز قب یكالاليزیحفاظالالت ف. 5
 انفجار؛
مربالوط باله  هيالال نيالکارخانه: ا یواکنش اضطرار. 6
 خود شرکت است؛ هایبرنامه
 .جامعه یواکنش اضطرار. 2
 IPLبرای هر يك از  PFD. تعیین 4

( يالالك اليالاله PFDاحتمالالال نقالالص برحسالال  تقاضالالا )
و  IPL( به صورت احتمال نقص IPL) حفاظتی مستقل

بالر حسال   IPLعدم انجام عملكالرد خواسالته شالده از 
گر شود که تیم تحلیلتقاضای صورت گرفته، تعريف می

LOPA  5بر اساس جالدول PFD  مناسال  بالرای هالر

 LOPAکاربرگ  -2جدول 

به علت خطای اپراتور در توجه به  5Rعنوان سناريو: انفجار راکتور  احتمال فرکانس
 نشانگر دما و فشار درون راکتور و فشار نیتروژن مايع

 0 : شماره سناريو

 توصیف پیامد/طبقه شدت پیامد 3/ طبقه  5Rانفجار راکتور   

 معیار پذيرش ريسك   
 رويداد آغازگر خطای اپراتور  18 -1

 شرايط تعديل کننده احتمال اشتعال 1 

 احتمال حضور فرد در منطقه تحت تا یر 1 

 احتمال آسی  کشنده 1 

 احتمال آسی  مالی 1 
 فرکانس پیامد کاهش نیافته  18 -1

 اليه های حفاظتی مستقل  

  - 1BPCS 

 مداخله انسان -  

 1SIF نشانگر دما و فشار درون راکتور وفشار نیتروژن مايع 18 -2 

 وسايل اطمینان فشار سوپاپ اطمینان 18 -2 

 اليه های حفاظتی فیزيكی -  

 نیستند( 1IPLحفاظ ها )آنهايی که  -  
  - 

  - 

 برای همه اليه های حفاظتی مستقل 1DPFمجموع  18 -4 
 فرکانس پیامد کاهش يافته  18 -5

 آيا معیار پذيرش ريسك قابل قبول است؟ )بله/ خیر(

 اقدامات موردنیاز برای پذيرفتن معیار پذيرش ريسك:
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IPL  [28]انتخاب شده مرتبط با سناريو را برآورد کرد. 
 . محاسبه فرکانس پیامد کاهش يافته5 
برای هر سناريو فرکانس پیامد کالاهش يافتاله طبال   

هالای الياله PFDفرمول زير از حاصل ضرب مجمالوع 

 آيد:حفاظتی در فرکانس رويداد آغازگر بدست می
ijPFD  × ∑I   if=  C if 

Cدر ايالن رابطاله 
i f  فرکالانس پیامالدc  رويالداد آغالازگرi،I 

i f 
احتمالال نقالص بالر حسال    ijPFDو  iفرکانس رويالداد آغالازگر 

 [19]مقادير فرکانس رويداد آغازگر  -3جدول 

 فرکانس رويداد آغازگر رديف

 1 ×18-3 نقص بر ا ر رسوب لوله ها 1
 1 ×18-2 نشت لوله ها 2
 1 ×18-2 نقص سوپاپ اطمینان 3
 1 ×18-1 نقص سیستم خنك کننده 4
 1 ×18-1 نقص پمپ 5
 BPCS 1-18× 1نقص حلقه ابزارهای  6

 1 نقص تنظیم کننده ها 2
 1 ×18-1 خطای اپراتور 0
 1 ×18-2 خالی بودن مخزن مواد 9
 1 ×18-3 ماهیت خورنده بودن حمل ها 18
 1 ×18-2 خطای نشانگرهای دما 11
 1 ×18-1 خطای نشانگرهای فشار 12
 1 ×18-1 انحراف از رنج دمايی 13
 1 ×18-2 کیفیت نامطلوب مواد اولیه 14
 1 ×18-2 اشكال در سیستم حرارتی 15
 5R 1-18× 1کمبود نیتروژن مايع در  16

 1 ×18-2 زياد بودن فشار گاز نیتروژن 12
 1 ×18-2 فشار گاز نیتروژنکم بودن  10
 HCL 2-18× 1پايین بودن درصد  19

 3R  2-18× 1باال بودن فشار راکتور  28

 3R  2-18× 1پايین بودن فشار راکتور  21

 1 ×18-3 نشتی نیتروژن  گازی از راکتورها 22
 1 ×18-2 عدم جداسازی 23

 1 ×18-2 قطع جريان نیتروژن 24

 1 ×18-2 آمونیاکپايین بودن درصد  25

 

 [21]های آن  PFDهای محافظ و اليه -4 جدول

 ( PFDاحتمال نقص بر حس  تقاضا )  ( IPLاليه محافظ مستقل )  رديف

 1 ×18-2 طراحی ذاتا ايمن 1
 1 ×18-2 شیر اطمینان 2
3 BPCS 1- 18× 1 
 1 ×18 -1 اقدام انسانی 4
 1 ×18-2 کنترل چشمی 5
 1 ×18 -1 توزين مجدد در واحد 6
2 SIF 2-18× 1 
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مین اليه محافظ مستقل به کار رفته برای کنترل پیامالد  jتقاضا 

c  مربوط به رويداد آغازگرi [5] باشدمی. 
 اساس ماتريس ريسك. ارزيابی ريسك سناريو بر 6

ماتريس ريسك يك روشی است که بر اساس شدت 
پیامد و احتمال وقوع رويداد، ريسك قابل قبول را برای 

گسترده  طوربهکند. اين روش يك سناريو مشخص می
شالود اسالتفاده مالی LOPAريسك  گیریتصمیمبرای 
. بدين منظور فرکانس پیامد کاهش يافته و شالدت [22]

 شالودمی( مقايساله 5جالدول ريسالك )پیامد با ماتريس 
 . در صورتی که عدد ريسك بدست آمده:[13]

  در ناحیه بدون رن  باشد، میزان کالاهش ريسالك
 موردنیاز آن بسیار کالم اسالت و نیالاز باله هالیچ اقالدامی

 باشد.باشد و در سطح قابل قبول مینمی

  در ناحیه کم رن  باشد، نیاز به قضاوت مالديريت
تالری نیالاز اسالت، هش بیشبرای معلوم کردن اينكه کا

دارد. اين منطقه نیالز در سالطح قابالل قبالول اسالت امالا 
همچنین نیاز به تجزيه و تحلیل برای شناسايی هرگونه 

 و تسهیل در اجرا دارد. هاهزينهاقدام جهت کاهش 

  در ناحیه پر رن  باشد، میزان کاهش ريسالك آن
زياد است و بايد با اطمع مديريت شرکت هرچه زودتالر 

ت اصمحی در جهت کاهش ريسك انجالام گیالرد اقداما
[13]. 

 

 هایافته
نتالالايج حاصالالل از شناسالالايی مخالالاطرات بالاله روش 

HAZOP آورده شالد. بالا اسالتفاده از ايالن  6، در جدول
سناريو شناسايی شالد. سالناريوها بالر اسالاس  184روش 

نوشته شدند. برای هر يك از  هاآنپیامدها و علت وقوع 
سناريوها عدد ريسك مربوطه بر اساس شالدت پیامالد و 
فرکانس پیامد کاهش يافته تعیین گرديالد. سالناريوهای 

باالترين عدد ريسك به نوشته شده به ترتی  اولويت از 
تنظالالیم گرديالالد  6کمتالالرين عالالدد ريسالالك در جالالدول 

سناريوهايی که دارای عدد ريسالك مشالابه  کهطوریبه
بودند به صورت نقطه چین در جدول آمالده اسالت و بالا 

که اولويت بندی اقالدامات کنترلالی را  5توجه به جدول 
دهد، سطح ريسك باله صالورت رنال  بنالدی نشان می

 مشخص گرديد.
سناريو در ناحیاله بالی رنال   182سناريو  184در کل 

باشد بنابراين میالزان کالاهش ريسالك موردنیالاز آن می
باشالد و در تری نمیبسیار کم است و نیاز به اقدام بیش

در ناحیه  2 و 1سطح قابل قبول است. تنها دو سناريوی 
باشد و نیاز به قضاوت مديريت برای معلوم کم رن  می

نیالاز اسالت، دارد. ايالن  تالریکردن اينكه کاهش بالیش
منطقه نیز در سطح قابل قبول است اما همچنین نیاز به 
تجزيه و تحلیل برای شناسايی هرگونه اقالدامات جهالت 

 و تسهیل در اجرا دارد. هاهزينهکاهش 

 [12]ماتريس ريسك مورد استفاده در مطالعه برای تصمیم گیری ريسك  -5جدول 

 طبقه پیامد احتمال وقوع

 5طبقه  4طبقه  3طبقه  2طبقه  1طبقه 
 اختیاری 1-18

 هانيگزيجاارزيابی متناوب 
 اختیاری
 هانيگزيجاارزيابی متناوب 

 انجام اقدامات اصمحی 
 )با اطمع مديريت شرکت(

 انجام اقدامات اصمحی 
 )با اطمع مديريت شرکت(

 انجام اقدامات اصمحی
 )با اطمع مديريت شرکت( 

 اختیاری 2-18
 ارزيابی متناوب جايگزين ها

 اختیاری
 ارزيابی متناوب جايگزين ها

 اختیاری
 ارزيابی متناوب جايگزين ها

 انجام اقدامات اصمحی 
 )با اطمع مديريت شرکت(

 انجام اقدامات اصمحی 
 )با اطمع مديريت شرکت(

 اختیاری هیچ اقدام اضافی نیاز نیست 3-18
 ارزيابی متناوب جايگزين ها

 اختیاری
 ارزيابی متناوب جايگزين ها

 انجام اقدامات اصمحی 
 )با اطمع مديريت شرکت(

 انجام اقدامات اصمحی 
 )با اطمع مديريت شرکت(

 اختیاری هیچ اقدام اضافی نیاز نیست هیچ اقدام اضافی نیاز نیست 4-18
 ارزيابی متناوب جايگزين ها

 اختیاری
 ارزيابی متناوب جايگزين ها

 انجام اقدامات اصمحی 
 )با اطمع مديريت شرکت(

 اختیاری اقدام اضافی نیاز نیست هیچ هیچ اقدام اضافی نیاز نیست هیچ اقدام اضافی نیاز نیست 5-18
 ارزيابی متناوب جايگزين ها

 اختیاری
 ارزيابی متناوب جايگزين ها

 اختیاری یستنهیچ اقدام اضافی نیاز  هیچ اقدام اضافی نیاز نیست هیچ اقدام اضافی نیاز نیست هیچ اقدام اضافی نیاز نیست 6-18
 ارزيابی متناوب جايگزين ها

 هیچ اقدام اضافی نیاز نیست هیچ اقدام اضافی نیاز نیست هیچ اقدام اضافی نیاز نیست هیچ اقدام اضافی نیاز نیست نیاز نیست هیچ اقدام اضافی 2-18
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به علت خرابی نشالانگر فشالار راکتالور  1در سناريوی 

1GL ،تواند باعث وقوع انفجار در داخل راکتور شود. می
به علالت عالدم کالارکرد درسالت نشالانگر فشالار  در واقع

راکتور، اپراتور متوجه باال رفتن فشالار در داخالل راکتالور 
و باله  1GLشود در نتیجه باعث وقوع انفجار راکتور نمی

شالود. در ايالن خطر افتادن جالان افالراد در شالرکت مالی
سناريو شدت پیامد خیلی باالسالت و در صالورت وقالوع 

برای کارکنان و شالرکت  ناپذيریجبرانتواند فجايع می
به بار آورد، بنابراين با پالايین آوردن فرکالانس پیامالد از 

های حفاظتی ديگر می تالوان طري  در نظر گرفتن اليه
 مقدار عدد ريسك را پايین آورد.

علت عدم کارکرد درسالت نشالانگر به  2در سناريوی 
. در واقالع نشالانگر شالودمی سالرريز MCمخزن حجم، 
متالالیلن کلرايالالد را نشالالان حجالالم درسالالت  MCمخالالزن 
دهد و اپراتور نمی تواند پر بودن مخزن را تشخیص نمی

و متیلن کلرايد که  شودمیدهد، در نتیجه مخزن سرريز 
حمل خطرناکی است از مخزن سالرريز شالده و توسالط 

. در اين سالناريو بالا ايالن کاله شودمیاپراتورها استنشا  
ع که باعالث وقالو 1عدد شدت پیامد نسبت به سناريوی 

شود، باال نیسالت ولالی باله دلیالل بالاال بالودن انفجار می
فرکانس پیامد جزء سناريوهايی است که نیاز به تجديالد 
نظر دارد و دلیل اينكاله فرکالانس پیامالد کالاهش يافتاله 
باالست اين است که هیچ الياله حفالاظتی بالرای آن در 

 نظر گرفته نشده است.
بالا اينكاله  11و  9، 0، 6، 4، 3در سناريوهای شالماره 

توانالد شدت پیامد خیلی باالست و در صورت وقوع مالی
باعث انفجار راکتورها شود، اما با وجود در نظالر گالرفتن 
اليه حفاظتی مناس  عدد مربوط باله فرکالانس کالاهش 

باشالند و يافته است در نتیجه در ناحیاله بالی رنال  مالی
میزان کاهش ريسك موردنیاز آن بسیار کم است و نیاز 

باشد. برای هر يالك از ايالن نمیتری به هیچ اقدام بیش
 سناريوها اليه های حفاظتی بررسی شده است:

فرکالالانس پیامالالد بالالدون در نظالالر  4و  3در سالالناريو  -
است که اين عدد خیلی  18-1گرفتن اليه های حفاظتی 

هالای حفالاظتی در باالست و بدون در نظر گرفتن الياله
گرفت اما با وجود در نظر گرفتن ناحیه کم رن  قرار می

( و سالالوپاپ SIFهالالای حفالالاظتی نشالالانگر فشالالار )هاليالال
کاهش يافته است در نتیجاله  18-4اطمینان اين عدد به 

در ناحیه ايمن قرار مالی گیرنالد و هالیچ خطالری بالرای 
 کند.ايجاد نمی 5Rراکتور 
فرکانس پیامد بالدون در نظالر گالرفتن  6در سناريو  -
اسالت کاله ايالن عالدد خیلالی  18-1هالای حفالاظتی اليه

هالای حفالاظتی در نظر گرفتن الياله باالست و بدون در
گرفت اما با وجود در نظر گرفتن ناحیه کم رن  قرار می

هالالای حفالاظتی مداخلالاله انسالانی و کنتالالرل مالالداوم الياله
کاهش يافته است در  18-4سرپرست شیفت اين عدد به 
گیرند و هیچ خطری برای نتیجه در ناحیه ايمن قرار می

 کند.ايجاد نمی 1GLراکتور 
فرکالالانس پیامالالد بالالدون در نظالالر  9و  0 در سالالناريو -

است که اين عدد خیلی  18-1های حفاظتی گرفتن اليه
هالای حفالاظتی در باالست و بدون در نظر گرفتن الياله

گرفت اما با وجود در نظر گرفتن ناحیه کم رن  قرار می
های حفاظتی نشانگر فشالار، نشالانگر دمالا، نشالانگر اليه

( و SIFراکتالالور )نیتالروژن مالالايع و نشالانگر فشالالار درون 
کاهش يافته است در  18-5سوپاپ اطمینان اين عدد به 
گیرند و هیچ خطری برای نتیجه در ناحیه ايمن قرار می

 کند.ايجاد نمی 5Rراکتور 
فرکانس پیامد بدون در نظر گالرفتن  11در سناريو  -
اسالت کاله ايالن عالدد خیلالی  18-2هالای حفالاظتی اليه

هالای حفالاظتی در باالست و بدون در نظر گرفتن الياله
گرفت اما با وجود در نظر گرفتن ناحیه کم رن  قرار می

( و سالالوپاپ SIFاليالاله هالالای حفالالاظتی نشالالانگر فشالالار )
کاهش يافته است در نتیجاله  18-5اطمینان اين عدد به 
گیرند و هیچ خطری برای راکتور در ناحیه ايمن قرار می

5R در اين مطالعه مشخص گرديالد کاله  کند.ايجاد نمی
 یخطالا مخاطرات موجود در اين واحد باله علالت عمده
-به وقوع می راکتورها نشانگر یخطاو خرابی و  اپراتور

)حالدودا  ويسالنار 32و،يسالنار 184از  کهطوریبهپیوندد 
تعداد علت وقوع حوادت به علالت  نيشتریب یعني (38%
( %12)حالدودا  ويسنار 13اپراتور و در درجه دوم  یخطا

ديگالر  %50و نشانگر راکتورها  یخطاخرابی و به علت 
 د.وندیپیبه وقوع مسناريوها به علل مختلفی 
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 گیریو نتیجه بحث
خطای  تأ یرنتايج اين مطالعه نشان داد که با توجه به 

اپراتور در وقوع حوادث، آموزش اپراتور در زمینه انجالام 

و  Bach Recordکار بر اساس مراحل اراياله شالده در 
دادن آگاهی های الزم در خصوص خطرات ايجاد شده 
در صورت عدم رعايت ترتی  مراحل و همچنین نظارت 

 نتايج مربوط به سناريوهای نوشته شده -6جدول 
 رديف عنوان سناريو رويداد آغازگر توصیف پیامد )دالر(شدت  فرکانس عدد ريسك

به علت خرابی نشانگر فشار راکتور ) افزايش فشار  1GLانفجار راکتور  فشارخرابی نشانگر   1GLانفجار راکتور  1888888 18 -3 1888
 توسط نشانگر( در راکتور و نشان ندادن درست فشار

1 

عدم کارکرد درست  MC سرريز شدن مخزن  18888 5 × 18 -2 588
 نشانگر حجم

 2 به علت عدم کارکرد درست نشانگر حجمMC سرريز شدن مخزن 

به علت خطای اپراتور در عدم توجه به نشانگر فشار و  5Rانفجار راکتور  خطای اپراتور  5Rانفجار راکتور  1888888 18 -4 188
 باال رفتن فشار راکتور

3 
. 
. 

)خطای  DIعدم جداسازی دو فاز آلی و آبی از هم به علت نبودن آب  خطای اپراتور عدم جداسازی دو فاز 188888 5 × 18 -4 58
 اپراتور(

2 

58 4- 18 × 5 

 

 5R  0خرابی محصول سفالكسین به علت خرابی نشانگر فشار راکتور  خرابی نشانگر فشار خرابی محصول سفالكسین 188888

به علت خطای اپراتور در عدم توجه به نشانگرهای  5Rانفجار راکتور  خطای اپراتور 5Rانفجار راکتور  1888888 18 -5 18
 دما و فشار درون راکتور و فشار نیتروژن مايع

9 
. 
. 

5 4- 18 × 5 

 

کیفیت پايین محصول  18888
 سفالكسین

 16 کیفیت پايین محصول سفالكسین به علت خطای توزين ) خرابی ترازو ( خطای توزين
. 
. 

1 4- 18 × 5 

 

تولید اختمل در پروسه  2888
 سفالكسین

نقص فنی پمپ شارژ 

 MC حمل

اختمل در پروسه تولید سفالكسین به علت نقص فنی پمپ شارژ حمل 

MC 

10 
. 
. 

1-18× 5 

 

کیفیت پايین محصول  18888 5 × 18 -5
 سفالكسین

 -PGشارژ کمتر ماده 
 دنسالت

 -PGکیفیت پايین محصول سفالكسین به علت شارژ کمتر ماده 

  5Rراکتور دنسالت به 

35 
. 
. 

اختمل در پروسه تولید  2888 5 × 18 -5 1-18
 سفالكسین

 نشتی شیرهای انتقال

MC 

 MCاختمل در پروسه تولید سفالكسین به علت نشتی شیرهای انتقال 

 5Rبه راکتور 

30 
. 
. 

ماهیت خورنده بودن  MCخرابی مخزن  18888 5 × 18 -6 5 ×2-18

 MC حمل 

و خروچ متیلن کلرايد به بیرون به علت ماهیت  MCخرابی مخزن 

 MC خورنده بودن حمل 

56 
. 
. 

تاخیر در پروسه تولید  2888 5 × 18 -6 2-18
 سفالكسین

 50 تاخیر در شروع پروسه تولید سفالكسین به علت افت فشار نیتروژن مايع افت فشار نیتروژن مايع
. 
. 

 خرابی محصول و کاهش 58888 18 -2 5 × 18 -3
 راندمان محصول

پايین بودن درصد 
 آمونیاک

خرابی محصول سفالكسین و کاهش راندمان محصول به علت پايین 
 بودن درصد آمونیاک

05 

باال بودن فشار در  خرابی محصول سفالكسین 188888 18 -0 3-18
 راکتور

 5R  06خرابی محصول سفالكسین به علت باال بودن فشار در راکتور 
. 
. 

کیفیت نامطلوب مواد  پايین آمدن کیفیت محصول 18888 5 × 18 -6 5 ×4-18
 اولیه

 -PGپايین آمدن کیفیت محصول به علت کیفیت نامطلوب مواد اولیه 

 MCدنسالت و عدم اختمت با 

90 

 
ختمل در پروسه تولید ا 2888 18 -2 2 ×4-18

 سفالكسین

 3R 99ختمل در پروسه تولید سفالكسین به علت دمای پايین راکتور ا 3Rدمای پايین راکتور 

به  MC عدم شارژ حمل  2888 5 × 18 -0 4-18

 5Rداخل راکتور 

گرفتگی شیر انتقال 

MC 

به علت گرفتگی شیر انتقال   5Rبه داخل راکتور  MCعدم شارژ حمل 

MC 

188 
. 
. 

اختمل در پروسه تولید  2888 18 -9 2 ×6-18
 سفالكسین

  خالی بودن مخزن

MC 

 MC 184  اختمل در پروسه تولید سفالكسین به علت خالی بودن مخزن
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بسزايی در کاهش  تأ یرتواند مداوم سرپرست شیفت می
بدون در  1. در سناريوی [23]وقوع حوادث داشته باشد 

 18-1نظر گرفتن اليه هالای حفالاظتی فرکالانس پیامالد 
در ناحیاله کالم رنال  قالرار باشد که در اين صالورت می
باشد. حال در صورت در گیرد و نیازمند بازنگری میمی

های حفاظتی )نشانگر فشار( کاله تعبیاله نظر گرفتن اليه
رسد که با مقايسه می 18-3فرکانس پیامد به  شده است،

-با جدول ماتريس ريسك باز هم در ناحیه کم رن  می

-گرفتن اليه باشد بنابراين نیازمند تجديد نظر و در نظر

 و جعفالری مطالعاله نتالايجباشد. های حفاظتی ديگر می
 حفالاظتی هالایاعمال الياله که داد نشان نیز همكاران

 وقالالوع حالالوادث احتمالالال کالالاهش سالالب  مسالالتقل
(8888885/8=p )بنابراين در صالورت در ؛ [9]گردد می

های حفالاظتی نظر گرفتن سوپاپ اطمینان که جزء اليه
باشد و فشار در راکتور میمستقل وسايل اطمینان فشار 

رسد که با می 18-4دهد، فرکانس پیامد به را کاهش می
توان دريافالت کاله مقايسه با جدول ماتريس ريسك می
گیالرد و میالزان عدد ريسك در ناحیه بی رن  قرار مالی

کاهش ريسك موردنیاز آن کم است و نیاز به هیچ اقدام 
در باشالد. تری نیست و در سطح قابالل قبالول مالیبیش

با وجود اينكه شدت پیامد آن کم است امالا  2سناريوی 
به دلیل اين که فرکانس پیامد آن خیلی باال است جالزء 
ريسك هايی است کاله در ناحیاله کالم رنال  قالرار دارد 
توان بنابراين با در نظر گرفتن اليه حفاظتی مناس  می

هايی جلوگیری کرد. بالا به راحتی از وقوع چنین ريسك
توان نتیجه گرفت کاله هالیچ يو نیز میبررسی اين سنار

-2 اليه حفاظتی در نظر گرفته نشده است در واقع عالدد

فرکانس پیامد بدون در نظر گرفتن اليه حفاظتی  5×18
که سنسور قطع جريالان بالر روی  شودمیاست. توصیه 

با رسالیدن جريالان  کهطوریبهنص  شود  MCمخزن 
MC  به يك نشانه مشخص جريانMC  قطع گردد، در

تالوان جلالوگیری اين صورت از سرريز شدن مخزن مالی
يك  عنوانبهکرد. با در نظر گرفتن سنسور قطع جريان 

 می رسالد کاله 5×18 -4به اليه حفاظتی فرکانس پیامد 
توان دريافت که در مقايسه با جدول ماتريس ريسك می
گیالرد و میالزان عدد ريسك در ناحیه بی رن  قرار مالی

موردنیاز آن کم است و نیاز به هیچ اقدام کاهش ريسك 
 باشد.باشد و در سطح قابل قبول میتری نمیبیش
روشالی  LOPA تكنیالك کاله داد نشان مطالعه نتايج
مسالتقل  حفالاظتی هالایاليه کفايت ارزيابی در سودمند
هالای واحد تولید کريسالتال کاهش ريسك در رفته بكار

اجالرای ايالن  .اسالت بالوده سفالكسین شرکت داروسازی
تكنیك همچنین نشان داد که بدسالت آوردن فرکالانس 
رويالالداد آغالالازگر بعضالالی از رويالالدادها از روی جالالداول 
اختصاصی روش عملالی نیسالت و ايالن امالر اسالتفاده از 
قضاوت های کارشناسانه و تبادل تجارب را مورد تاکیالد 

 در انسانی نیروی مستقیم دخالت دلیل دهد و بهقرار می
 کننالده بررسی تیم مهارت روش، ازگیو ت خطر ارزيابی

 رو ايالن از و اسالت مهالم نتايج سالیار دقت و صحت در

اسالت.  مهم نیز انجام کار مراحل ارزيابی و کالیبراسیون
 بر اسالاس نقالش را LOPA روش کاربرد پژوهش اين

 و خطرات احتمالالی در کنترل موجود حفاظتی هایاليه
 حفالاظتیهالای الياله قالال  در الزم پیشالنهادهای ارائه

 را نشالان قبالول قابالل حد به خطرات کاهش تا تربیش
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Abstract 

Background and aims: For prevention of accidents in chemical processes, the use of 

multiple layers of protection is essential. In this regard, the analysis of adequacy and use of 

protective layer resistance is a necessity. In this study the level of protection layers safety of 

Cephalexin Crystals production unit of one the pharmaceutical companies is examined. 

Methods: In this descriptive study the existing hazards in Cephalexin Crystals production 

unit of one the pharmaceutical companies were assessed using LOPA technique. Therefore, 

with visiting and inspecting the Cephalexin Crystals production unit which Cephalexin 

Crystals production occurs in four reactors, using HAZOP technique the risks were 

identified. Then, using LOPA technique that is an analysis and risk assessment technique, 

protective layers were analyzed and finally the risk number calculated. 

Results: Using this method the 104 scenarios were identified. Of the 104 Scenarios the 102 

Scenarios were at acceptable levels and only two scenarios needed to management's 

judgment to determine whether further reductions are needed or not. 

Conclusion: LOPA technique is a useful method for assessing the adequacy of the 

independent protective layers in the Cephalexin Crystals production unit of the 

pharmaceutical company. The results showed that calculation of the some initiating event 

frequency using specific tables is not possible. Therefore, expert judgment and the exchange 

of experiences are emphasized. Because of the direct involvement of experts in risk 

assessment, the skill of the team in determining the authenticity and accuracy of the results 

is very important and hence calibration and evaluation procedures are also important. 

 

Keywords: Safety, Hazard, Risk Assessment, HAZOP, LOPA. 
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