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فعالیت های صنعتي بخشي از تالش انسان براي رسيدن به رفاه بيشتر 
اس��ت؛ اما در اثر اين تغييرات و گس��ترش اين ن��وع فعالیت ها، مخاطرات 
خاصي كه ناش��ي از تغيير در نظام رايج طبيعت اس��ت نيز رخ نموده اند. 
بنابراين براي داشتن محيطي ايمن، امروزه داشتن صنايعي عاري از خطر 
به  عن��وان دغدغه ای بزرگ براي عامه ی م��ردم و به خصوص متخصصان و 

صنعت گران مطرح است ]1[.
با گسترش صنعت نفت و گاز به دلیل استفاده از فن آوری های پیچیده، 
انعطاف ناپذیر و گران قیمت، مش��كالت ایمنی، بهداش��ت و محیط زیستی 
ای��ن صنعت نیز افزایش می یابد ]1[ و با رش��د روزاف��زون دانش فنی در 
این صنایع همواره افزایش خطرات و ریس��ک های ناشی از کار وجود دارد 
و کنت��رل این خطرات نیازمند نوعی سیس��تم مدیریتی اس��ت که منجر 
ب��ه کاهش خط��رات و حصول اطمینان از افزایش ایمنی، رفاه پرس��نل و 
همچنی��ن حفاظ��ت از محیط زیس��ت می گ��ردد؛ بنابراین حج��م و تنوع 
گس��ترده ی فعالیت های انجام  شده باعث گس��ترش آالینده های مختلف 
محیطی و تنش های حرفه ای )حوادث و بیماری های ش��غلی( می شود که 
قادر است سالمت بشر و محیط زیست را تهدید کند ]2[. بنابراین شناخت 
ریسک ها و اتخاذ روش ها و سیستم های مدیریتی مناسب، نقش مهمی در 
کاهش پیامدهای نامطلوب آن خواهد داش��ت ]1[. بنابراین بروز حوادث 
در فرآیندهای ش��یمیایی که به بروز فجایع انس��انی و محیطی می انجامد 
متخصصان را بر آن داش��ته که برای برآورد تواتر و پیامد این گونه حوادث 
به رهیافت های احتمال گرا روی  آورند. بدین وس��یله می توان قبل از بروز 
حادث��ه جهت کنترل فرکانس و ش��دت آن برنامه ریزی نمود ]2[. ویژگی 
س��امانه های بزرگ فن آوری مثل صنایع نفت و گاز و پتروش��یمی اینست 

که مقادیر عظیمی از مواد بالقوه خطرناک در یک واحد متمرکز هس��تند 
و توس��ط اپراتورها پایش می ش��وند. حوادث در این س��امانه ها تنها فقط 
تهدیدی برای پرس��نل آنجا نیست؛ بلکه عواقب و اثرات آن به کشورهای 

مجاور هم خواهد رسید ]3[.
مخازن ذخیره سازی در صنایع ش��امل حجم وسیعی از مواد شیمیایی 
پرخطر و آتش زاس��ت. مخازن ذخیره س��ازی در مقایسه با تجهیزات دیگر 
بیش��تر دچار حادثه می ش��وند زیرا ش��کننده بوده و در اثر افزایش جزئی 
فشار یا خأل به آسانی خسارت می بینند. این گونه حوادث موجب خسارات 
مالی، اتالف مواد و ایجاد وقفه در امر تولید ش��ده و ممکن است خسارات 
جانی نیز به دنبال داش��ته باشند. با توجه به حوادثی که در سال های اخیر 
ب��رای تانک ه��ای ذخیره اتفاق افتاده می توان به اهمیت بررس��ی پیامد و 
ارزیابی ریسک مخازن ذخیره در واحدهای صنعتی پی برد. اولین قدم در 
بررسی و ارزیابی پیامدهای حوادث محتملی مثل رها کردن مواد پرخطر 

در یک واحد فرآیندی، مدل سازی این رهایش است ]2[.
يكي از اطالعات الزم جهت ارزیابي پیامد حوادث فرآیندي، معیارهاي 
آس��یب پذیری اس��ت كه با اس��تفاده از آنها پس از مرحله ی مدل س��ازی 
س��ناریو، براي تحليل میزان آس��یب های محتمل، باید هر يك از پیامدها 
را با اس��تانداردهایي كه بيانگر زيان و آس��يب هس��تند مقايس��ه كرد. در 
سال های آغازين گسترش فعالیت های صنعتي، مهندسي ايمني به صورت 
درس گرفت��ن از ح��وادث رخ داده ب��راي بهبود طراحی ه��ای آتي تجلي 
می یافت. بر مبناي تجارب كسب شده و براي جلوگيري از حوادث مشابه، 
مهندس��ان فرآيند آموخته های خود را به صورت كدهاي طراحي، مدون و 
منتش��ر كردند. به علت محدود بودن دامنه ی فعالیت های صنعتي در اين 
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نشت مواد سمی، خطرناك و قابل اشتعال در صنایع فرآیندي و شیمیایی همواره یکی از مخاطرات افراد شاغل، 
ساکنان اطراف این صنایع و همچنین آسیب به محیط زیست بوده است. از مهم ترین مواد خطرناك موجود در 
این صنایع می توان به پروپان و گازهاي سوختنی اشاره کرد که به دلیل شرایط خاص نگهداري و ذخیره ی آن در 
مخازن بزرگ براي مصرف واحدهاي تولیدي، دچار نشت، حریق و انفجار و بالطبع باعث مرگ ده ها نفر می گردد. 
در این مطالعه به منظور تعیین حداکثر ریس��ک محتمل در شرایط ذخیره ی پروپان در مخزنی با حجم 45 هزار 
مترمکعب، دمای 46- درجه ی سانتی گراد و فشار 1/01 بار دو پدیده ی گسست مخزن و تخلیه ی کل موجودی 
مخزن در یک زمان معین بررس��ی شد. در اثر گسست مخزن پدیده های انتشار ابر ناشی از غلظت پروپان، آتش 
استخری تأخیر یافته، آتش ناگهانی و تبخیر حاصل از استخر ایجاد شده و در اثر تخلیه ی کل موجودی مخزن 
در یک زمان معین پدیده های انتشار ابر ناشی از غلظت پروپان، آتش استخری تأخیر یافته و سریع، انفجار، آتش 

ناگهانی و تبخیر حاصل از استخر ایجاد شده رخ خواهد داد.
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بره��ه، عموماً ح��وادث رخ داده محدود به تجهیزات خ��اص يا در نهايت 
مرزهاي کارخانه ها می ماند اما پس از رشد سريع صنايع شيميايي و نفت 
در ابت��داي دهه ی 60 مي��الدي، تعداد و دامنه ی تأثی��ر حوادث صنعتي 
نيز افزايش چش��مگيري یاف��ت. حوادثي مثل فليكس بوروی انگلس��تان 
در 1974 يا حادثه ی نش��ت گاز س��مي در سوس��و ی ايتالي��ا در 1978 
تنها نمونه هایی از آنهاس��ت. حوادثی از اين دس��ت برخالف حوادث قبل 
از س��ال های دهه ی60 تأثی��ری فراتر از مرزهاي کارخانه ها داش��تند. در 
اين زمان كه به علت فش��ار ش��ديد افكار عمومي، قوانين ايمني واحدهاي 
صنعتي توس��ط جامعه ی اروپا تصويب شد. در آمريكا نيز پس از فاجعه ی 
بوپال هن��د در 1984 كه هنوز پس از گذر س��ال ها فجیع ترین حادثه ی 
صنايع شيميايي شناخته می شود و برخي حوادث رخ داده در اين كشور، 
قوانين متعددي در زمينه ی ايمني صنايع از تصويب كنگره گذش��ت. اين 
مسائل باعث به رسميت شناخته شدن مهندسي ايمني به عنوان شاخه ای 

كليدي در حيطه ی مهندسي شد ]3[.
نش��ت مواد س��می و خطرن��اک و آتش گیر در صنای��ع فرآیندی و 
ش��یمیایی همواره یکی از مخاطرات افراد ش��اغل، ساکنان اطراف این 
صنایع و همچنین آسیب به محیط زیست بوده است. از مهم ترین مواد 
خطرناک موجود در این صنایع می توان به پروپان و گازهای سوختنی 
اشاره کرد که به دلیل شرایط خاص نگهداری و ذخیره ی آن در مخازن 
بزرگ ب��رای مصرف واحدهای تولیدی دچار نش��ت، حریق و انفجار و 
بالطب��ع باعث مرگ ده ها نف��ر می گردد. در صنای��ع معموالً تمهیدات 
خاصی جهت پیشگیری از نشت مواد و وقوع این چنین حوادثی در نظر 
گرفته نمی شود. بنابراین تحقیق حاضر با هدف آنالیز نشت گاز از مخزن 
پروپ��ان واحد صادرات در یک پاالیش��گاه گازی، شناس��ایی منطقه ی 
بحرانی، تعیین بحرانی ترین ش��رایط احتمالی، شناسایی موقعیت خطر 
و ارزیابی آن بر انس��ان ها و محیط زیست، تعیین محدوده ی انتشار گاز 
پروپان، تعیین محدوده ی انفجار و تعیین غلظت آالینده های ناش��ی از 

نشت انجام شد.

1-  مواد روش کار
1-1- منطقه ی مورد مطالعه

منطقه ی مورد مطالعه، مخازن پروپان پاالیش��گاه هفتم واقع در منطقه  
ویژه ی اقتصادی پارس جنوبی اس��ت که این واحد وظیفه ی ذخیره سازی 
و ص��ادرات گاز پروپان را بر عهده دارد و ش��امل دو مخزن پروپان اس��ت 
که ابتدا از روی نقشه های عملیاتی تجهیزات خطرناک که پتانسیل خطر 
دارند شناس��ایی و سپس توس��ط نرم افزار PHAST انواع خطرات محتمل 
فرآیندی مدل س��ازی گردید. در نهایت مناطق و شعاع خطر تعیین پیامد 

انواع حوادث از جمله آتش سوزی، نشت و انفجار محتمل بررسی شدند.

1-2- تعیین سناریو
ه��دف تحقیق حاضر ارائه ی تصویري از نحوه ی انتش��ار و انفجار و س��طح 
تحت پوش��ش قبل از بروز حادثه از طریق مدل س��ازي انتشار نشت پروپان از 
مخزن ذخیره ی آن در پاالیش��گاه هفتم عسلویه بود. هدف این مطالعه تعیین 
و بررسی بدترین حالت ممکن در سایت است. بنابراین بر اساس هدف تعیین 
ش��ده و با توجه به شناس��ایی خطر دو نوع س��ناریو برای این محزن تعریف 
می ش��ود: الف( انتش��ار از مخزن پروپان به گونه ای که کل موجودی مخزن در 
کوتاه تری��ن زمان خارج ش��ود. ب( حریق و انفجار مخ��زن پروپان قابل رویداد 

خواهد بود که می تواند حداکثر ریسک و خسارت را به دنبال داشته باشد.

PHAST 1-3- نرم افزار
در این مطالعه براي مدل س��ازی حوادث و پیامدهای آنها از نرم افزار 
PHAST استفاده  شد. توانایی ویژه ی نرم افزار PHAST انجام مرحله ی 
دوم و سوم فرآیند مدل سازی پیامد است. مرحله ی اول از توانایی های 
ای��ن نرم افزار نیس��ت و در خصوص مرحله ی چه��ارم نیز ضعیف عمل 
می کن��د. داده های موردنیاز براي اين نرم افزاره��ا عبارتند از: اطالعات 
جوي مانند سرعت باد، پايداري جو، ارتفاع رهايش مواد از سطح زمين، 
نوع پوش��ش، ناهمواری های سطح زمين و اندازه حركت مواد رها شده. 

 2  شعاع تحت تأثیر ابر حاصل از انتشار گاز در فصل سرد در اثر گسست مخزن 1  شعاع تحت تأثیر ابر حاصل از انتشار گاز در فصل گرم در اثر گسست مخزن
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همچنی��ن نوع پراكندگي جمعيت در اط��راف واحد صنعتي مورد نظر 
ني��ز اهميت ویژه ای دارد ]4[. مدل PHAST يكي از بهترين مدل های 
ارائه شده براي مدل سازی پخش مواد در محيط است. اين مدل طيف 
وس��يعي از مواد خالص س��بک تر يا س��نگین تر از هوا را دربر می گیرد 
و تواناي��ي مدل س��ازی مخلوط��ي از مواد را نيز دارد و ش��امل رهايش 
ناگهان��ي، دائمي و تبخير از س��طح حوضچه ها س��ت. ارتفاع رهايش و 
متوسط ناهمواری های سطح زمين در اين مدل درنظر گرفته می شود. 

دقت اين مدل نس��بت به س��اير مدل های گفته ش��ده بيش��تر است. 
به همين دلیل در اين مطالعه از نرم افزار PHAST اس��تفاده  ش��د ]5[. 
دامنه ی اطالعات ورودي به اين نرم افزار بس��يار وسيع است كه اين امر 
نش��ان دهنده ی انعطاف زیاد آن در مقايسه با ساير نرم افزارهايي است 
كه برای مدل س��ازی ب��ه كار می روند. اطالعات ورودي به چند دس��ته 

تقسيم می شود:
اطالعات فرآيندي: دما، فشار، مقدار ماده ای که در حال فرآيند ذخيره 

شده
اطالعات هواشناس�ي: س��رعت باد، كالس پايداري جوي، دما و فش��ار 

محيط، ناهمواري نسبي و رطوبت هوا
مواد: نوع ماده ی خالص يا تركيب مواد موجود در فرآيند

خصوصيات جغرافيايي: نقشه ی محل حادثه

هرچه اطالعات ورودي دقیق تر باشد مدل سازی قابل اعتمادتر است. 
ب��ا ورود اين اطالعات PHAST قادر به پیش بینی پروفايل پخش مواد 

 3  شعاع تحت تأثیر آتش ناگهانی در فصل گرم در اثر گسست مخزن

 4  شعاع تحت تأثیر آتش ناگهانی در فصل سرد در اثر گسست مخزن

 5  شــعاع تحت تأثیر شــدت امواج در آتش استخری تأخیر یافته در فصل گرم در 
اثر گسست مخزن

 6  شــعاع تحت تأثیر شدت امواج در آتش استخری تأخیر یافته در فصل سرد در 
اثر گسست مخزن

 1  شرایط آب و هوایی منطقه ی مطالعاتی                

فصل گرمفصل سردمتغیرهای محیطی
2545دمای هوا )سانتی گراد(

7/58/5سرعت باد )متر بر ثانیه(

296292جهت باد قالب )درجه(

CDكالس پایداری جو

8090رطوبت )درصد(
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خواهد بود. پس از اتمام مدل س��ازی، نتاي��ج حاصل به صورت نمودار 
يا گزارش قابل مش��اهده اس��ت. نتايج گرافيكي مدل سازی مربوط به 
خصوصيات اش��تعال پذیری يا انفجاري مواد به صورت سطوح مختلف 
تابش حرارتي، سطوح مختلف موج فشار و منطقه تحت تأثیر از آتش 

ناگهاني قابل ارائه است.

1-4- متغیرهاي محیطی
همانطور که پیش تر اش��اره شد متغیرهای محیطی از عوامل تأثیرگذار 
بر شدت و جهت ایجاد حادثه هستند، بنابراین در مطالعه ی حاضر بررسی 
سانحه در دو سناریوی فصل سرد و فصل گرم با میانگین دمایی و رطوبت 
نسبی متفاوت انجام شد و نتایج هر سناریو به صورت مجزا بررسی گردید.

 7   شــعاع تحت تأثیر انفجار تأخیر یافته همراه با شدیدترین امواج در فصل گرم 
در اثر گسست مخزن

 8  شــعاع تحت تأثیر انفجار تأخیر یافته همراه با شدیدترین امواج در فصل سرد 
در اثر گسست مخزن

 9   شعاع تحت تأثیر حداكثر غلظت گاز انتشار یافته در فصل گرم در اثر گسست مخزن

 10  شعاع تحت تأثیر حداكثر غلظت گاز انتشار یافته در فصل سرد در اثر گسست مخزن

 11  شاخص احتمال آتش استخری همراه با تأخیر منطقه ی مطالعاتی در اثر گسست مخزن

 12  احتمال مرگ ومیر ناشی از آتش استخری همراه با تأخیر در اثر گسست مخزن
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1-4-1- تعیین کالس پایداري اتمسفر
کالس پایداري اتمس��فر یکی از متغیرهاي تعیین کننده  در رقیق شدن 
گاز در اتمس��فر اس��ت. کالس پای��داري نش��ان دهنده ی درجه ی تالطم 
اتمس��فري است و با ش��اخص A )ناپایدارترین حالت( تا G )پایدارترین 
حالت( نشان داده شد. در زمان آزاد شدن مواد خطرناك، افزایش پایداري 
اتمس��فر نشان دهنده ی کاهش و خنثی ش��دن تالطم و بنابراین افزایش 
غلظت ها در س��طح زمین اس��ت. هرقدر پایداري بیش��تر شود، گسترش 
م��اده ی خطرناك ابعاد بیش��تري پیدا می کند. روش ه��اي مختلفی براي 
تعیی��ن کالس پای��داري وج��ود دارد که در مطالعه ی حاض��ر با توجه به 
اطالعات قابل دس��ترس از ایستگاه هواشناسی عس��لویه )فرودگاه( طبق 

جدول-1 تعیین شده است.

 1-5- تئوری انفجارهای محتمل
یکی از متغیرهای مورد استفاده در طول آنالیز حوادث منجر به حریق، 
موج حرارتی1 و میزان تشعش��عی است که از سطح آتش به محیط اطراف 
انتش��ار می یابد. بنابراین غالباً تشعش��عات ناش��ی از حریق هاي بزرگ که 
 )Pool fire زمان ه��اي طوالنی تا مهار کام��ل به طول می انجامن��د )مانند
نسبت به سایر موارد از اهمیت بیشتري برخوردارند. براي نمایش تشعشع 
از مقدار حرارت رس��یده بر واحد س��طح )Kw/m2( استفاده شده که اعداد 
اس��تانداردي نیز دارد. نتایج حاصل از این نوع انفجارها ارائه ش��ده است. 
در م��واردي که حریق به یک باره اتفاق بیافتد عالوه بر موج حرارتی، موج 
انفج��اري نیز با خود به همراه خواهد داش��ت. این م��وج انفجاري به دلیل 
خاصیت دینامیکیش می تواند س��بب تخریب هاي ناش��ی از موج حرارتی 

گردد.

2- نتایج
2-1- انفجار و گسست مخزن2

انفجار مخزن آن هم با این حجم نسبتاً زیاد پروپان ذخیره شده می تواند 
حداکثر خطر و در نتیجه بیشترین آسیب های جانی و مالی را در محدوده ی 
خ��ود ایجاد کند. الزم به ذکر اس��ت که در اثر گسس��ت مخزن پدیده های 

 13  مقایســه ی غلظت پروپان بر حسب زمان برای پراكندگی غلظت پروپان در اثر 
گسست مخزن

 14  مقایســه ی غلظت پروپان بر حســب فاصله برای پراكندگی غلظت پروپان در 
اثر گسست مخزن

 15  مقایســه ی بدترین حالت فشار ناشــی از انفجار بر حسب فاصله برای انفجار 
در اثر گسست مخزن

 16  مقایســه ی شدت تشعشع بر حســب فاصله برای آتش استخری تأخیر یافته 
در اثر گسست مخزن

 17   مقایســه ی وزن پروپان تبخیر شــده بر حســب زمان برای تبخیر استخری در 
اثر گسست مخزن
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انتش��ار ابر ناشی3 از غلظت پروپان، آتش اس��تخری تأخیر یافته4، انفجار5، 
آتش ناگهانی6 و تبخیر حاصل از استخر ایجاد شده7 رخ خواهد داد.

2-2- شعاع تحت تأثیر گسست مخزن8
شکل های-2و1 شعاع تحت تأثیر ابر حاصل از انتشار گاز در فصل گرم 
و سرد در اثر گسست مخزن را نشان می دهند. در این تصاویر محدوده ی 
اثر ابر با غلظت تا 20000ppm و بیش��تر به رنگ سبز و محدوده با غلظت 
10000ppm و کمتر با رنگ آبی نمایش داده شده است. الزم به ذکر است 
پروپان ماده ای غیرس��می و بدون بوس��ت. بنابرای��ن غلظت آن در محیط 
نمی تواند عامل صدمه و خسارت باشد. مگر اینکه گاز دچار حریق شده و 

در ادامه موجب خسارت گردد.
شکل های-4و3 شعاع تحت تأثیر آتش ناگهانی در فصل گرم و سرد در 

اثر گسست مخزن را نمایش می دهند.
شکل های-6و5 شعاع تحت تأثیر شدت امواج در آتش استخری تأخیر 
یافته در فصل گرم و س��رد را در اثر گسس��ت مخزن نش��ان می دهند. 
همان طور که مش��خص است محدوده ی بسیار پرخطر که موجب تلفات 

جانی و مالی بسیاری خواهد شد که در سطح وسیعی از منطقه گسترده 
شده اس��ت. این محدوده که با دایره ا ی قرمز رنگ مشخص شده حداقل 
ش��دت تشعش��ع 37/5 کیلو وات بر مترمربع خواهد داشت و تأسیسات 
اط��راف خود و همچنی��ن دو جاده ی عبوری از ضلع ش��مالی و جنوبی 
تأسیسات را دربرخواهد گرفت که این امر می تواند خسارات جانی و مالی 
بسیار ی به همراه داش��ته باشد. شکل های-8و7 شعاع تحت تأثیر انفجار 
تأخیر یافته همراه با ش��دیدترین امواج در اثر گسس��ت مخزن را نشان 
می دهد. شکل های-10و9 ش��عاع تحت تأثیر حداکثر غلظت گاز انتشار 
یافته در اثر گسست مخزن را بر حسب ppm نمایش می دهد. محدوده ی 
 قرمزرنگ غلظت بیش��تر از ppm 95000، محدوده ی س��بز رنگ غلظت 
ppm 20000 و مح��دوده ی آبی رن��گ غلظت  ppm 10000را نش��ان 

می دهد.
شکل-11 مقدار شاخص احتمال و شکل-12 احتمال مرگ ومیر ناشی 
از آتش اس��تخری همراه با تأخیر در اثر گسست مخزن را نشان می دهد. 
احتمال مرگ ومیر در محدوده ی دایره ی قرمزرنگ 99 درصد است و این 
منطقه تأسیس��ات موجود در اطراف مخ��زن و همچنین بخش هایی از دو 

 18  شــعاع تحت تأثیر ابر حاصل از انتشــار گاز در فصل گرم در اثر تخلیه ی كل 
موجودی مخزن

 19  شــعاع تحت تأثیر ابر حاصل از انتشــار گاز در فصل سرد در اثر تخلیه ی كل 
موجودی مخزن

 20  شعاع تحت تأثیر آتش ناگهانی در فصل گرم در اثر تخلیه ی كل موجودی مخزن

 21  شعاع تحت تأثیر آتش ناگهانی در فصل سرد در اثر تخلیه ی كل موجودی مخزن



ماهنامه ی  علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 168 

51

جاده ی عبوری از شمال و جنوب سایت را تحت تأثیر قرار می دهد.
2-3- پراکندگی غلظت پروپان در اثر گسست مخزن

ش��کل-13 مقایسه ی غلظت پروپان بر حس��ب زمان برای پراکندگی 
غلظت پروپان در اثر گسس��ت مخزن را نش��ان می ده��د. غلظت پروپان 
در فاصل��ه ی 60-40 مت��ری از مخزن حداکثر ش��ده و پ��س از 80 متر 
ت��ا فاصله ی 200 مت��ر از غلظت آن یک باره کاهش می یابد. ش��کل-14 
مقایس��ه ی غلظت پروپان بر حسب فاصله برای پراکندگی غلظت پروپان 
در اثر گسست مخزن را نشان می دهد که تا فاصله ی حدوداً 3000 متری 
از مخزن پروپان پراکندگی پروپان در غلظت های مختلف قابل مش��اهده 

است.

2-4- انفجار در اثر گسست مخزن
شکل-15 مقایس��ه ی بدترین حالت فشار ناشی از انفجار بر حسب فاصله 
برای انفجار در اثر گسس��ت مخزن را نش��ان می دهد. در اث��ر انفجار مخزن 
پروپان بین فاصله  ی 2000-1400 متر از مخزن فشار بسیاری ایجاد می شود.

2-5- آتش استخری تأخیر یافته در اثر گسست مخزن
ش��کل-16 مقایسه شدت تشعشع بر حسب فاصله برای آتش استخری 
تأخیر یافته در اثر گسس��ت مخزن را نشان می دهد. در فاصله ی 0-900 
متر از مخزن ش��دت تشعشع به صورت خطی و 150 کیلووات بر مترمربع 
است و پس از روند کاهشی شدت تشعشع تا فاصله ی 3000 متر از مخزن 

ادامه می یابد.

2-6- تبخیر استخری در اثر گسست مخزن
ش��کل-17 مقایس��ه ی وزن پروپان تبخیر شده بر حس��ب زمان برای 
تبخیر استخری در اثر گسست مخزن را نشان می دهد. اگر گسست مخزن 
موجب ایجاد اس��تخر ش��ود کل پروپان موجود ظ��رف مدت 2000 ثانیه 

معادل 33 دقیقه به طور کامل تبخیر شده است.

2-7- تخلیه ی کل موجودی مخزن در زمانی معین
در ای��ن مطالعه مدت زمان تخلی��ه ی یک باره پروپان 600 ثانیه معادل 

 24  شعاع تحت تأثیر شدت امواج در آتش استخری تأخیر یافته در فصل گرم در 
اثر تخلیه ی كل موجودی مخزن

 25  شعاع تحت تأثیر شدت امواج در آتش استخری تأخیر یافته در فصل سرد در 
اثر تخلیه ی كل موجودی مخزن

 22  شــعاع تحت تأثیر شــدت امواج در آتش استخری سریع در فصل گرم در اثر  
تخلیه ی كل موجودی مخزن

 23  شــعاع تحت تأثیر شدت امواج در آتش استخری سریع در فصل سرد در اثر 
تخلیه ی كل موجودی مخزن
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10 دقیقه درنظر گرفته شده و این بدین معنی است که شکاف ایجاد شده 
در مخزن به اندازه ای باش��د که کل موج��ودی مخزن در مدت 10 دقیقه 

به طور کامل تخلیه شده و وارد محیط اطراف گردد.

2-7-1- شعاع تحت تأثیر تخلیه ی کل موجودی مخزن در یک زمان
شکل های-19و18 ش��عاع تحت تأثیر ابر حاصل از انتشار گاز در فصل 
گرم و س��رد در اثر تخلیه ی کل موجودی مخزن پروپان را نشان می دهد. 
محدوده ی س��بزرنگ غلظت 20000ppm و بیشتر و محدوده ی آبی رنگ 
غلظت 10000ppm را تعیین می کند. ش��کل های-21و20 ش��عاع تحت 
تأثی��ر آتش ناگهانی در فصل گرم و س��رد در اث��ر تخلیه ی کل موجودی 
مخزن را نشان می دهد. محدوده ی آبی رنگ غلظت 20000ppm و بیشتر 
را نش��ان می دهد و محدوده ی س��بزرنگ غلظت 10000ppm را نمایش 
می دهد. ش��کل های-23و22 ش��عاع تحت تأثیر ش��دت ام��واج در آتش 
اس��تخری سریع در فصل گرم و سرد در اثر تخلیه ی کل موجودی مخزن 
پروپان را نش��ان می دهد. محدوده ی قرمزرنگ ش��دت اثر 37/5 کیلووات 

بر مترمربع، محدوده ی س��بزرنگ ش��دت اثر 12/5 کیلووات و محدوده ی 
به رنگ آبی شدت اثر 4 کیلووات بر مترمربع را نشان می دهد.

 ش��کل های-25و24 ش��عاع تح��ت تأثیر ش��دت ام��واج در آتش 
اس��تخری تأخی��ر یافته در فصل گرم و س��رد در اث��ر تخلیه ی کل 
موج��ودی مخ��زن پروپان را نش��ان می دهد. مح��دوده ی قرمزرنگ 
ش��دت اثر 37/5 کیلووات بر مترمربع، محدوده ی س��بزرنگ شدت 
اث��ر 12/5 کیل��ووات بر مترمرب��ع و محدوده ی آبی رنگ ش��دت اثر 
4 کیل��ووات ب��ر مترمربع را نش��ان می ده��د. ش��کل های-27و26 
مقدار ش��اخص احتمال تحت تأثیر ش��دت امواج در آتش استخری 
تأخی��ر یافته در اث��ر تخلیه ی کل موجودی مخزن پروپان را نش��ان 
می ده��د. محدوده ی قرمزرن��گ مقدار احتم��ال را 7/5، محدوده ی 
 س��بزرنگ 3/72 و مح��دوده ی آبی رن��گ 2/73 را نش��ان می دهد. 
شکل های-29و28 شعاع تحت تأثیر حداکثر غلظت گاز انتشار یافته 
در فصل گرم در اثر تخلیه ی کل موجودی مخزن را نش��ان می دهد. 
محدوده ی قرمزرنگ که س��طح بس��یار اندک��ی را به خود اختصاص 

 26  شاخص احتمال تحت تأثیر شدت امواج در آتش استخری تأخیر یافته در اثر 
تخلیه ی كل موجودی مخزن

 27  احتمال مرگ ومیر تحت تأثیر شــدت امواج در آتش اســتخری تأخیر یافته در 
اثر تخلیه ی كل موجودی مخزن

 28  شعاع تحت تأثیر حداكثر غلظت گاز انتشار یافته در فصل گرم در اثر تخلیه ی 
كل موجودی مخزن

 29  شعاع تحت تأثیر حداكثر غلظت گاز انتشار یافته در فصل سرد در اثر تخلیه ی 
كل موجودی مخزن
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داده اس��ت که 95000ppm را نش��ان می دهد، محدوده ی سبزرنگ 
20000ppm و محدوده ی آبی رنگ 10000ppmرا نمایش می دهد.

2-8- پراکندگی غلظت پروپان در اثر تخلیه ی کل موجودی مخزن
ش��کل-30 مقایس��ه ی غلظت پروپان بر حس��ب زمان برای پراکندگی 
غلظ��ت پروپان در اثر تخلیه ی کل موجودی مخزن را نش��ان می دهد. در 
 20000ppm فاصله  1500-500 متری از مخزن، غلظت پروپان به بیش از
رس��یده و پس از 1500 متر تا فاصله ی 2200 متر غلظت آن کمتر شده 

و به صفر نزدیک می گردد.

2-9- آتش استخری سریع در اثر تخلیه ی کل موجودی مخزن 
شکل-31 مقایسه ی شدت تشعشع بر حسب فاصله برای آتش استخری 
در اثر تخلیه ی کل موجودی مخزن پروپان را نش��ان می دهد. در فاصله ی 
400-0 متر از مخزن ش��دت تشعشع به صورت خطی و 160 کیلووات بر 
مترمربع است و سپس روند کاهشی شدت تشعشع تا فاصله ی 1700 متر 

از مخزن ادامه می یابد.
 

3- بحث
فعاليت هاي صنعتي بخشي از تالش انسان براي رسيدن به رفاه بيشتر 
اس��ت. اما در اثر اين تغييرات و گس��ترش اين نوع فعاليت ها، مخاطرات 
خاصي كه ناش��ي از تغيير در نظام رايج طبيعت اس��ت نيز رخ داده اند. 
با گذر زمان و رش��د فعاليت هاي صنعت��ي، مخاطرات مربوط به آنها نيز 
رش��د کرده اس��ت. بنابراين براي داش��تن محيطي ايمن، امروزه داشتن 
صنايع��ي عاري از خطر به عنوان دغدغه اي ب��زرگ براي عامه ی مردم و 
به خص��وص متخصصان و صنعت گ��ران مطرح اس��ت. از طرفي مقياس 
امروزي توليد و س��رمايه گذاري كه نس��بت به قبل افزايش چشم گيري 
داش��ته، وجود واحدهاي ايمن تري را ايج��اب مي كند. چراكه در صورت 
وقوع حادثه، خس��ارات وارده بسيار زیاد است و اين براي صنعت رقابتی 

امروز غيرقابل تحمل است.
عوامل مختلفی بر مدل س��ازي تخلیه ی مواد مؤثرند؛ مثل شکل انتشار 

م��واد، فاز ماده ی تخلیه ش��ده، اندازه ی نش��تی، مدت نش��تی و مس��یر 
ترمودینامیک��ی و نقط��ه ی پایانی. ع��الوه بر مدل س��ازي تخلیه ی مواد، 
نحوه ی پخش ماده در محیط و اتمسفر از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 
هدف اصلی مدل س��ازي پخش مواد، تخمین غلظت ماده ی منتش��ره در 
محی��ط در فاصله ای معی��ن و زمانی خاص با توجه به ش��رایط محیطی 
است. انتشار مواد در محیط به سه دسته ی تخلیه ی مایع، تخلیه ی گازي 
و تخلیه ی دوفازي تقس��یم می شود و در تخلیه ی گازي )از نظر رفتار ابر 
توده ی تش��کیل شده( به سه دس��ته ی: گازها با شناوري مثبت، گازها با 
شناوري منفی و گازها با ش��ناوري خنثی تقسیم می شوند. عواملی مثل 
ش��رایط آب و هوایی، پایداري اتمسفر، ارتفاع انتشار مواد، ناهمواري هاي 
زمین و اندازه  حرکت مواد رها ش��ده بر ش��کل اب��ر و نحوه ی پخش آن 

مؤثرند ]7و6[.
هدف تحقیق حاضر ارائه ی تصویري از نحوه ی انتشار و انفجار و سطح 
تحت پوشش قبل از بروز حادثه از طریق مدل سازي انتشار نشت پروپان 
از مخزن ذخیره ی آن در پاالیش��گاه هفتم پارس جنوبی اس��ت. در این 
راس��تا نسبت به بررسی انواع مدل هاي انتش��ار ناگهانی، انفجار و سپس 
انتخاب مدل مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، به کارگیري 
متغیره��اي ورودي مدل، اجراي مدل و تعیین نحوه ی انتش��ار و توزیع 
پروپ��ان و تجزیه و تحلیل نتایج مدل اقدام ش��د. غلظ��ت مجاز پروپان 
براي کار کردن با آن و اثرات روي بدن انس��ان ppm 1000 است. یکی 
از متغیرهای مورد اس��تفاده در طول آنالیز حوادث منجر به حریق، موج 
حرارتی و میزان تشعش��عی اس��ت که از س��طح آتش به محیط اطراف 
انتش��ار می یابد. بنابراین غالباً تشعش��عات ناشی از حریق هاي بزرگ که 
م��دت زمان هاي طوالن��ی تا مهار کامل به ط��ول می انجامد )مانند آتش 
اس��تخری( نسبت به س��ایر موارد اهمیت بیشتري دارند. در مواردي که 
حریق یک باره اتفاق می افتد، عالوه بر موج حرارتی، موج انفجاري نیز با 
خود به همراه خواهد داشت. این موج انفجاري در اثر خاصیت دینامیکیش 
می تواند سبب تخریب هاي ناشی از موج حرارتی گردد. واحد ابعادي این 
موج فش��اري psi یا bar اس��ت. وقتی مخزن مورد نظر از باالترین نقطه 

 30  مقایسه ی غلظت پروپان بر حسب فاصله از منبع برای پراكندگی غلظت پروپان 
در اثر تخلیه ی كل موجودی مخزن

 31  مقایسه ی شدت تشعشع بر حسب فاصله برای آتش استخری در اثر تخلیه ی 
كل موجودی مخزن
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دچار ترك یا س��وراخ شود و دماي محیط هم زیاد باشد موجب پوشش 
حجم زیادي از گاز در اطراف مخزن و ایجاد حریق ناگهانی )فلش فایر( 
می گ��ردد که احتراقی غیرانفجاري از گاز در هواي آزاد اس��ت؛ این نوع 
حریق هنگامی که گاز به طور یکنواخت در محیط پراکنده ش��ده باش��د 
و س��رعت شعله هاي آن شتاب کافی براي ایجاد تأثیرات فشاري نداشته 
باش��د غیرانفجاري است. اما اگر ابر گازي قابل اشتعال که در یک محیط 
متراکم نظیر اتاق مخازن، آشفته و غیریکنواخت تجمع یابد و با جرقه ای 
تأخیردار همراه گردد سبب انفجار ابر گازي می شود. آتش سوزي ناگهانی 
معموالً بیشتر از چنددهم ثانیه طول نمی کشد و سرعت شعله ی آن نیز 
کم است )براي گاز پروپان 20-12 متر بر ثانیه(. بنابراین تأثیرات ناشی 
از تشعش��عات حرارتی آن در مقایس��ه با س��ایر آتش سوزي ها کم است. 
محدوده ی ش��عله ی این نوع آتش س��وزي بین نصف حد پایین اشتعال 
و مح��ل خ��روج گاز درنظر گرفته می ش��ود. تأثیرات فش��اري آن نیز از 
مرتبه ی نامحس��وس تا مرتبه اي که ممکن است سبب آسیب رسیدن به 
یک پنجره شود طبقه بندي می گردند. این نوع آتش سوزي معموالً سطح 
گس��ترده اي را دربر گرفته و س��بب کاهش اکسیژن در محیط می شود. 
اکثر خطرات مربوط به آتش س��وزي ناگهانی به دلیل تششعات حرارتی و 

تماس مستقیم با شعله است ]8[.
همچنین اگر مخزن پروپان از باالترین نقطه )باالتر از س��طح مایع 
درون مخزن( دچار ترك یا س��وراخ گردد و اگر دیواره  ی خارجی این 
مخزن در معرض ش��عله هاي آتش قرار گی��رد باعث افزایش تدریجی 
دماي دی��واره ی مخزن و مایع درون آن می گردد و موجب جوش��ش 
مایع درون مخزن در اثر افزایش دما ش��ده و به دلیل تبخیر مایع فشار 
گاز در باالي س��طح مایع شروع به افزایش می کند تا به فشار طراحی 
ش��یرهاي اطمینان مخزن می رسد که ش��یرهاي اطمینان باز شده و 

بخ��ارات را به درون محیط می فرس��تد. اگر دی��واره ی مخزن باز هم 
در معرض شعله هاي آتش بماند اس��تحکام آن به تدریج کاهش یافته 
و  به ط��ور ناگهان��ی می ترکد )البته هر عامل دیگ��ري غیر از آتش نیز 
می تواند باعث افزایش دما یا فشار مخزن شود( و باعث پخش ناگهانی 
گازهاي حاصل از جوش��ش مای��ع فضاي اطراف مخزن می گردد و اگر 
این گازها بالفاصله با منبع جرقه اي تماس پیدا کنند محترق ش��ده و 
کره اي از آتش را در فضاي باالي مخزن ایجاد می کنند که به س��رعت 
به سمت باال می رود و به تدریج کوچک تر می شود تا اینکه در ارتفاعی 
از ب��االي مخزن ناپدید می گ��ردد. پیامدهاي حاص��ل از آتش کروي 
معموالً بر اساس تشعشع کره ی آتش ایجاد شده و موج فشار ناشی از 

انفجار ایجاد می گردد.

نتیجه گیری
نتیج��ه ی اصل��ی مطالع��ه ی حاض��ر اینس��ت ک��ه ش��دیدترین و 
فاجعه آمیزترین حادثه ی مخازن گازهای مایع، عمدتاً به دلیل آتش سوزی  
در اطراف مخزن به وقوع پیوس��ته و این مسأله نشان می دهد که اولین 
گام ایمنی در ارتباط با این مخازن، پیشگیری از آتش سوزی و ورود بار 
حرارت��ی زیاد به مخازن گازمایع اس��ت. اقدامات بعدی در جهت ایمنی 
چنی��ن مخازنی، هم��ه در مجموعه ای به نام بازرس��ی های دوره ای قرار 
می گیرند. بازرسی های دوره ای شیر اطمینان، تجهیزات ابزار دقیق مثل 
فشارس��نج، سطح سنج و ضخامت س��نج دیواره ی مخزن از جمله موارد 
بازرس��ی های دوره ای م��ورد نظر هس��تند. همچنین باتوجه به ش��دت 
آس��یب های محتمل در منطقه و ش��عاع 3000 مت��ری که تحت تأثیر 
مخزن قرار می گیرد ضروری اس��ت طراحی و جاگذاری تأسیس��ات در 

اطراف این مخازن با دقت الزم همراه باشد.
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1. Radiation Effect
2. Tank Explosion
3. Dispersion
4. Late Pool Fire

5. Explosion
6. Flash Fire
7. Pool Vaporization
8. Catastrophic rupture


