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در صنایعی که از مواد شــیمیایی خطرناک، سمی، واکنش زا، قابل 
اشــتعال، قابل انفجار و یا ترکیبی از آنها اســتفاده می کنند، وقوع 
رویدادهایی همچون انتشــار ناخواســته ی گازهــا و مایعات قابل  
اشتعال، انفجار و آتش ســوزی امکان پذیر بوده و در سال های اخیر 
فجایع عظیمی در این صنایع رخ داده اســت که از جمله مهمترین 

آنها می توان به رویداد بوپال هند در سال 1984 اشاره کرد.]1[
یکی از این مواد شــیمیایی خطرناک، نفت خام1 است. نفت خام یک 
مخلوط پیچیده ی طبیعی از ترکیبات هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی 
اســت. محصوالت مبتنی بر نفت، منبع اصلی انرژی برای صنعت و 
زندگی روزمره می باشــد.]2[ این ماده ی قابل اشــتعال، در صورت 
نشت، پیامدهای خطرناک زیست  محیطی را در پی خواهد داشت. 

مخازن ذخیره ی اتمســفریک2 یــا مخازن ذخیره ی فشــار پایین، 
مخازنی هستند که به فضای اتمسفر ارتباط دارند، فشار داخل آنها 
فشار هوا بوده و در نتیجه با محیط بیرون رابطه دارند که این ارتباط 
به وسیله ی لوله های چپقی نصب شده روی سقف آن برقرار می شود. 
مخازن فشار پایین برای سیاالتی به کار برده می شود که خودسوزنده 
هستند و گاز آنها خطرناک و قابل اشتعال است.]3[ مخازن ذخیره، 

در مقایســه با تجهیزات دیگر بیشــتر دچار حادثه می شــوند زیرا 
شــکننده بوده و در اثر افزایش جزیی فشار به آسانی دچار خسارت 
می شوند. این گونه حوادث موجب خسارات مالی، اتالف مواد و ایجاد 
وقفه در امر تولید شــده و ممکن است خسارات جانی نیز به دنبال 
داشــته باشــد. با توجه به حوادثی که در ســال های اخیر در مورد 
تانک های ذخیره اتفاق افتاده است، می توان به اهمیت بررسی پیامد 

و ارزیابی ریسک مخازن ذخیره در واحدهای صنعتی پی  برد.]4[
مدل ســازی پیامــد، یکی از تحلیل های مهندســی ایمنی اســت 
که می تواند قســمت اعظم حوادث را پیش بینی کرده و خســارات 
ناشــی از آن را کاهش دهد.]5[ مدل سازی پیامد شامل مدل سازی 
رهایش مواد در محیط و به دنبال آن مد ل ســازی پیامدهای ناشی 
از ســمیت، اشتعال یا انفجار این مواد است. امروزه این کار به دلیل 
پیچیدگی های معادالت و زمان بر بودن حل آنها، توسط نرم افزارهای 
کامپیوتــری انجام می شــود.]6[ هدف از این مطالعه، مدل ســازی 
پیامدهای ناشــی از نشت نفت خام از تانک های ذخیره ی اتمسفری 
ســقف شناور، در یک پایانه ی نفتی اســت. بدین منظور از نرم افزار 3 
PHAST استفاده شده اســت. PHAST یک نرم افزار قابل قبول برای 
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نفتی به کمک نرم افزار PHAST پرداخته شــده است. بدین منظور، دو سناریوی نشت با قطر نشتی 25، 

50 و 100 میلی متر و نشت از اتصاالت تعریف شد. 
پیامدهای ناشــی از سناریوهای ذکر شده شــامل پخش ماده ی آتش زا، جت آتش، آتش ناگهانی، آتش 
اســتخری و انفجار اســت. از این میان، پیامد جت آتش با تشعشع 400 کیلووات بر مترمربع و انفجار با 
موج 19 بار، شدیدترین اثر را دارند. به طوری که می توانند سبب آسیب به تاسیسات، واحدها و تجهیزات 
کناری و همچنین مرگ افرادی که در معرض قرار دارند، بشوند. از جمله راهکارهای جلوگیری از ایجاد 
پیامدهای ذکر شده می توان به نصب دایک برای مخازن ذخیره ی مایعات اشتعال پذیر، انجام بازرسی های 

دوره ای و ضخامت سنجی مخازن اشاره کرد.
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مقاالت پژوهشی 

مدل سازی حوادث شــیمیایی احتمالی می باشد که توسط شرکت 
DNV طراحی و عرضه شده است.]7[

پیامدهای ناشــی از رها شــدن یک ماده را می توان به ســه دسته 
تقســیم کرد: آتش ســوزی، انفجار و آثار مربوط به سمیت ماده رها 

شده در محیط.]8[

1-1- ایجاد آتش سوزی 
احتراق یا آتش، یک واکنش شیمیایی است که در آن یک ماده با اکسیژن 
ترکیب شــده و انرژی آزاد می شــود. قســمتی از انرژی آزاد شده صرف 
پایداری واکنش می شود.]9[ یک گاز اشتعال پذیر تنها در صورتی در هوا 

مشتعل می شود که غلظت آن در محدوده ی معینی باشد.
در غلظت های کمتر از یک حد مشخص که آن را حد پایین اشتعال پذیری4 
می گویند، مخلوط برای اشتعال رقیق است و در غلظت های بیشتر از حد 
مشــخصی که آن را حد باالی اشتعال پذیری5 می گویند، غلظت اکسیژن 
برای اشــتعال کافی نیســت. غلظت بین این دو حد، برای ایجاد اشتعال 

مناسب است.]9[ 
آتش انواع گوناگونی دارد که عبارتند از: آتش استخری6 که بر اثر اشتعال 
حوضچه ی حاصل شــده از رها شــدن یک مایع اشــتعال پذیر تشــکیل 
می شــود. جت آتش7 که بر اثر اشــتعال جت ناشــی از خروج گاز تحت 
فشار از یک روزنه ایجاد می شود]10[ و آتش ناگهانی8 که عبارت است از 
احتراق کوتاه مدت گازهای قابل اشتعال که در محدوده ی اشتعال پذیری 

قرار دارند. 
آثار و پیامدهای آتش شامل آسیب به انسان ها و آسیب به تجهیزات 

بوده و ســهم عمده ی این آســیب بر اثر انتقال حــرارت به روش 
تشعشــع است. جدول1 اثرات تابش حرارتی بر انسان ها و تجهیزات 

را نشان می دهد.]6[

2-1- انفجار9 
دومیــن مورد از خطرات عمده ی موجود در صنایع فرآیندی پس از 
آتش، انفجار اســت. انفجار، آزاد شدن ناگهانی و شدید انرژی است. 

انفجار تابع میزان انرژی آزاد شده، است. 
انفجار باعث ایجاد موج شوکی می شود که ناگهان به اطراف گسترش 
پیدا می کند و در هر نقطه باعث باال رفتن فشار می شود. پیامدهای 
انفجار بر اساس موج شوک ایجاد شده مورد بررسی قرار می گیرند.

]9[ در جدول2 ســطوح مختلف موج انفجار به همراه پیامدهای آن 
نشان داده شده است.

3-1- معیارهای سمیت 
یکی دیگر از خطراتی که رها شــدن مواد در محیط می تواند ایجاد 
کند، حوادث ناشــی از سمی بودن مواد است. در بررسی  پیامدهای 
ناشــی از تنفس مواد سمی دو عامل تاثیرگذار است: اول غلظتی از 

ماده که استشمام می شود و دوم مدت زمان استشمام آن. 
در تحلیل  پیامدهای رها  شــدن یک ماده ی ســمی در محیط، معیارهای 
 ERPG 10 استانداردی تعریف شده اســت که یکی از این معیارها، معیار
می باشد.]8[ این معیار دارای سه سطح با پیامدهای متفاوت است که در 

جدول3 نشان داده شده است.

)kW/ m 2( پیامدشدت تابش حرارتی

خسارت به واحدها و تجهیزات فرآیندی، ایجاد مرگ آنی 37.5
برای افراد در معرض آن

آسیب جدی به افراد در معرض، در صورت نرسیدن تیم 20
نجات موجب مرگ می شود

12.5
حداقل انرژی الزم برای ایجاد جرقه در پایلوت های چوبی و 

ذوب شدن مواد پالستیکی

ایجاد درد در افرادی که حداقل 20 ثانیه در معرض آن 4.5
می باشند، سوختگی درجه اول

در اثر تماس طوالنی ایجاد عوارض نسبتا خفیفی می کند1.6
تابش خورشیدی0.7

)psig( پیامدموج فشاری ایجاد شده

خسارت شدید به سازه های اصلی و سنگین5
تجهیزات اصلی، آسیب غیرقابل جبران می بینند3

پارگی پرده ی گوش و خسارت به سازه های سبک2.5

ایجاد خسارات قابل  جبران، فرو ریختن سازه های سبک2

احتمال شکستن پنجره ها و آسیب در اثر برخورد پرتابه ها1

10 درصد شیشه ها می شکنند0.7

آسیب جزیی به ساختمان ها0.3

ERPGپیامد

ERPG - 1.حداکثر غلظتی از ماده ی شیمیایی در هوا است که همه ی افراد می توانند به مدت یک ساعت در معرض آن قرار بگیرند بدون آنکه مزاحمتی برای آنها ایجاد کند یا بوی ناخوشایندی داشته باشد

ERPG  - 2 حداکثر غلظتی از ماده ی شیمیایی در هوا است که همه ی افراد می توانند به مدت یک ساعت در معرض آن قرار بگیرند بدون آنکه آسیب جدی یا غیرقابل  جبران ببینند یا نتوانند اقدامات
ایمنی را انجام دهند.

ERPG  - 3.حداکثر غلظتی از ماده ی شیمیایی در هوا است که همه ی افراد می توانند به مدت یک ساعت در معرض آن قرار بگیرند بدون آنکه زندگی آنها تهدید شود

   2   تاثیرات موج انفجار بر ساختمان ها و تجهیزات   1   تاثیرات سطوح مختلف تابش حرارتی

ERPG 3   سطوح مختلف   



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 184 

31

در مطالعه ای که توسط کاوه رضایی و همکاران با هدف مد  ل سازی 
پیامد مخازن پنتان جهت کاهش خطرات و باال بردن ضریب ایمنی 
نفرات و تجهیزات انجام شــد، مشــخص شــد که به هنگام نصب 
تجهیزات در محدوده ی مخزن پنتان می بایست به محدوده ی موج 
انفجاری آن توجه کرد تا بتوان از صدمه دیدن دســتگاه ها ممانعت 

به عمل آورد. ]11[ 
در مطالعه ای که توســط احمد لک با هدف مدل ســازی خطرهای 
محتمل نظیر آتش ســوزی، انفجار یا پیامدهای مربوط به ســمیت 
مواد به کمک نرم افزار PHAST انجام شــد، نشان داد که جدی ترین 
خطری که پرسنل را تهدید می کند، عواقب ناشی از سمیت آمونیاک 
اســت. همچنین مشاهده شد که تشعشعات ناشی از آتش استخری 
و آتش ناگهانی باعث آسیب به مخازن می شود. ]12[ مطالعات انجام 
شــده نشان می دهد که پایداری جوی تاثیر مستقیم در انتشار موج 
انفجاری ـ تشعشعی خواهد داشت. ]13[ کاربرد سوخت های فسیلی 
در پاالیشــگاه ها همواره احتمال بروز خطراتی چون حریق و انفجار 

را به همراه خواهد داشت. 
وقــوع چنین حوادثی همــواره آثار جدی بر منابــع مالی و جانی 
داشته اســت. نتایج نشــان می دهد که در آتش فورانی، اندازه ی 
نشتی تاثیر قابل توجهی در مساحت تحت  تاثیر تشعشع دارد. ]14[ 
همچنین بررســی ها نشان می دهد که تاثیرات موج انفجار با توجه 
به شدت آن می تواند بسیاری از تجهیزات و ادواتی که در مجاورت 
مخــزن نصب شــده اند را تحت تاثیر قرار دهــد، مخصوصا مخازن 
کروی و اســتوانه ای حــاوی مواد هیدروکربنی ســبک که قابلیت 

اشتعال پذیری باالیی دارند. 
به همین دلیل باید اقداماتی جهت کاهش آسیب به نیروی انسانی و 

تاسیسات و تجهیزات در نظر گرفت. ]15[ مطالعات انجام شده نشان 
می دهند که عملکــرد ایمنی جداکننده ها می توانــد از هزینه های 
گزاف خاموشــی بی موقع، از بین رفتن محصوالت و خروج ماده به 

دلیل نشتی احتمالی، جلوگیری کند.]16[

2- اطالعات مخزن ذخیره ی مورد مطالعه
هدف از مطالعه ی حاضر، ارائه ی تصویری از نحوه ی انتشار و انفجار 
از طریق مدل سازی نشت نفت خام از مخزن ذخیره در یک پایانه ی 
نفتی است. بدین  منظور، مخزن ذخیره ی سقف  شناور با مشخصات 
ذکر شده در جدول4 مورد بررسی قرار گرفت. اطالعات آب وهوایی 

مربوط به سایت مورد مطالعه نیز در جدول5 آورده شده است.

3- سناریوی تحت مطالعه
اولین ســناریوی بررسی شده در این مطالعه، نشتی12 از مخزن است. این 
نوع از ســناریو به مفهوم وقوع یک نشــتی جزیی است که خروج ماده از 
محل نشتی دارای دبی ثابت بوده و وقوع آن روی پارامترهایی چون فشار 
و دمای مخزن چندان تاثیرگذار نخواهد بود و معموال با قطرهای کم اعم 
از 25، 50، 100 و 150 میلی متر مدل سازی می شود. ]17[ جدول6 قطر 

نشتی بررسی شده در این مطالعه را نشان می دهد.
دومین سناریوی بررسی شــده در این مطالعه، نشتی از اتصاالت13 است. 
در این ســناریو وقوع نشتی و خروج ماده در لوله ای که به مخزن متصل 
اســت، رخ خواهد داد. نظیر سوراخ شدن شــیر اطمینان که خروج ماده 
دارای دبی ثابت بوده و بر پارامترهایی چون دما و فشــار محتویات مخزن 
تاثیر گذار نخواهند بود. ]17[ ابعاد فلنج بررســی شده در این مطالعه، در 

جدول7 ذکر شده است.

ظرفیت )m 3(نوع مخزن
ارتفاع مخزن 

)mm(
قطر مخزن 

)mm(
دمای عملیاتی 

)C ̊ (

فشار 
عملیاتی 
)atm(

عمودی سقف 
شناور

221481470050000AMB.ATM.

قطر نشتی بررسی شده در این مطالعه )میلی متر(

25

50

100

ابعاد )اینچ(نوع اتصال

Inlet2×24

Outlet1×30

 )C ̊ ( 11 میانگین رطوبتمعیار پایداری پاسکوویلدمای میانگین محیط

16.9D%73

   4   مشخصات مخزن بررسی شده در مطالعه ی حاضر

   5   اطالعات آب وهوایی سایت مورد مطالعه

   6   قطر نشتی سناریوی اول

   7   ابعاد فلنج های مخزن
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4- نتایج و بحث
1-4- نتایج سناریوی اول 

بررسی منحنی های مربوط به تغییرات غلظت نسبت به خط مرکزی نشان 
می دهــد که پراکندگی ماده با غلظت ppm 106 آغاز شــده و با افزایش 
فاصله از غلظت ماده کاسته می شود. در نشتی 25 میلی متری در فاصله ی 
حدودا 6.2 متری، در نشــتی 50 میلی متری در فاصله ی 30 متری و در 
نشــتی 100 میلی متری در فاصله ی 64 متــری از مخزن، غلظت ماده ی 

خروجی از نشتی مخزن به کمتر از ppm 5000 می رسد. 
شــکل1 تغییرات ابرغلظتی بر حسب فاصله را در نشتی با قطر 25، 50 و 
100 میلی متر در غلظت ppm 3746.66 نشــان می دهد. در این غلظت، 
ماده ی خارج شده از مخزن در نشتی 25 میلی متر حدودا تا فاصله ی 5.9 
متری، در نشــتی 50 میلی متری تا فاصله ی 30 متری و در نشتی 100 

میلی متر تا فاصله ی 64.3 متری پراکنده خواهد شد.

شــکل2 مقایســه ی جت آتش برای ســه نشــتی 25، 50 و 100 
میلی متری را نشــان می دهد. از این شکل نتیجه می شود که در هر 
سه نشتی، تشعشــعات جت آتش ابتدا روند افزایشی داشته و پس 
از رســیدن به بیشترین مقدار خود، تا فاصله ی معینی ثابت مانده و 

پس از آن روند کاهشی دارد. 
بیشترین تشعشــع، مربوط به نشــتی 50 و 100 میلی متر و برابر 
400 کیلــووات بر مترمربع اســت، با این تفاوت که در نشــتی 50 
میلی متر این مقدار تشعشــع تا فاصله ی حدود 14 متری احساس 
شــده و پس از آن روند کاهشــی دارد اما در نشتی 100 میلی متر 
این مقدار تشعشــع تا فاصله ی 22 متری احساس شده و پس از آن 

روند کاهشی دارد.

 1  مقایســه ی تغییرات ابرغلظتی بر حســب فاصله در سه نشتی 25، 50 و 100 میلی متر 

 2  مقایســه ی تغییرات تشعشــعات جت آتش بر حســب فاصله در سه نشتی 25، 50 و 100 میلی متر
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مقایســه ی منحنی های مربوط به آتش اســتخری برای سه نشتی 
25، 50 و 100 میلی متری نشــان می دهد که بیشترین تشعشع در 
آتش استخری مربوط به نشتی 25 میلی متری است)77 کیلووات بر 

مترمربع( که تا فاصله ی 46 متری مشاهده می شود. 
همچنین کمترین تشعشــع مربــوط به نشــتی 100 میلی متری 
می باشــد)23 کیلووات بــر مترمربع( که تا فاصلــه ی 109 متری 

مشاهده می شود.
شکل3 مقایسه ی پیامد انفجار برای سه نشتی با قطر های 25، 50 و 
100 میلی متری را نشان می دهد. با توجه به شکل، نتیجه می شود 
که در نشــتی 25 میلی متری انفجار رخ نمی دهد. در نشــتی های 
50 و 100 میلی متر، بدترین و خطرناک ترین موج انفجار یکســان 
است)19.7 بار( و می تواند خسارت های سنگین و جبران ناپذیر برای 

تجهیزات و تاسیسات و افراد به همراه داشته باشد. 

در نشــتی 50 میلی متــر در فاصلــه ی 19.8 متری و در نشــتی 
100میلی متری در فاصله ی 60.3 متری، خطرناک ترین موج انفجار 

رخ می دهد.
شــکل4 مقایســه ی محدوده ی آتش ناگهانی برای سه نشتی 25، 
50 و 100 میلی متری را نشــان می دهد. با توجه به شــکل، نتیجه 
می شود که در غلظت ppm 3746.66 تشعشعات آتش ناگهانی برای 
نشتی 25 میلی متری تا شعاع 5.8 متری، برای نشتی 25 میلی متری 
تــا شــعاع 29.96 متری و برای نشــتی 100 میلی متری تا شــعاع 

64.8 متری مشاهده می شود.
مطابق شکل5 در صورتی که قطر نشتی از مخزن 50 و 100 میلی متر 
باشــد، پیامدهای ناشــی از آن می تواند منجر به آسیب به مخازن 

کناری و تجهیزات اطراف مخزن شود.

 3  مقایســه ی خطر انفجار در ســه نشتی 25، 50 و 100 میلی متر

 4  مقایســه ی محدوده ی آتش ناگهانی در ســه نشتی 25، 50 و 100 میلی متر
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در اثر نشــتی و یا شکستگی در خط لوله و مخازن ذخیره ی حاوی 
مایعات قابل اشتعال، محتویات درون این دستگاه ها به بیرون تخلیه 
شــده و در اثر تجمع، حوضچه ای از ســیال را تشــکیل می دهند. 
بررسی ها نشان می دهد که نرخ تبخیر حوضچه ی نفت خام به وجود 
آمده از نشــتی های 25، 50 و 100 میلی متری ابتدا روند افزایشــی 
داشــته و پس از مدت کوتاهی ثابت می شود. بیشترین نرخ تبخیر 

مربوط به نشتی 100 میلی متر است.)13.42 کیلوگرم بر ثانیه( 
همچنین مقایســه ی مقدار ماده ی تبخیر شده از حوضچه بر حسب 
زمان نشان می دهد که پس از گذشت زمان مشخص )3600 ثانیه( 
بیشترین مقدار ماده ی تبخیر شده مربوط به نشتی 100 میلی متری 

و برابر 45600 کیلوگرم می باشد.

2-4- نتایج سناریوی دوم
مقایســه ی منحنی های مربوط به تغییرات غلظت نســبت به خط 
مرکزی در نشــتی از دو فلنج نشــان می دهد که در هر دو نشتی، 
پراکندگی با غلظت ppm 106 آغاز شــده و بــا افزایش فاصله یک 
روند کاهشی را طی می کند به طوری که در نشتی از فلنج Inlet در 
فاصله ی حدود 31 متری و در نشــتی از فلنج Outlet در فاصله ی 
حدود 5.9 متری، غلظت ماده ی خارج شــده از نشتی به کمتر از 
ppm 5000 می رســد. همچنین با توجه به شکل6، نتیجه می شود 

که در غلظت برابر ppm 66 /3746، تغییرات ابرغلظتی ایجاد شده 
در دو نشــتی متفاوت اســت. در این غلظت، پراکندگی ابرغلظتی 
مربوط به نشــتی از فلنج Inlet بیشــتر از نشــتی دیگر است و تا 

فاصله ی حدود 31 متری ادامه پیدا می کند.

 5  اثر نشــتی با قطر 50 و 100 میلی متر بر ســایر تجهیزات

 6  مقایســه ی تغییرات ابرغلظتی برحســب فاصله در نشتی از دو فلنج
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شکل7 مقایسه ی جت آتش برای نشتی از دو فلنج را نشان می دهد. 
از این شــکل نتیجه می شــود که در هر دو نشتی، تشعشعات جت 
آتش ابتدا روند افزایشی داشته و پس از رسیدن به بیشترین مقدار 
خود، تا فاصله ی معینی ثابت مانده و پس از آن روند کاهشــی دارد. 
بیشترین تشعشع مربوط به نشتی از فلنج Inlet و برابر 380 کیلووات 

بر مترمربع می باشد.

شــکل8 مقایسه ی آتش استخری برای نشــتی از دو فلنج را نشان 
می دهد. با توجه به شکل، مشــاهده می شود که بیشترین تشعشع 
در آتش اســتخری مربوط به نشتی از فلنج Outlet )76.7 کیلووات 
بر مترمربع( است. بررســی منحنی های مربوط به انفجار نشان می دهد 
که این پدیده فقط در نشــتی از فلنج Inlet رخ می دهد و نشــتی از فلنج 

Outlet منجر به انفجار نمی شود.

 7  مقایســه ی تغییرات تشعشــعات جت آتش بر حسب فاصله در نشتی از دو فلنج

 8  مقایســه ی تغییرات تشعشعات آتش اســتخری بر حسب فاصله در نشتی از دو فلنج

 9  مقایســه ی محدوده ی آتش ناگهانی در نشتی از دو فلنج
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شکل9 مقایسه ی محدوده ی آتش ناگهانی برای نشتی از دو فلنج را نشان 
 3746.66 ppm می دهد. با توجه به شــکل نتیجه می شود که در غلظت
تشعشعات آتش ناگهانی برای نشتی از فلنج Outlet تا شعاع 5.7 متری و 

برای نشتی از فلنج Inlet تا شعاع 30.9 متری مشاهده می شود.
نرخ تبخیر حوضچه ی نفت خام به وجود آمده از نشتی دو فلنج ابتدا روند 
افزایشی داشته و پس از مدت کوتاهی ثابت می شود. بیشترین نرخ تبخیر 
مربوط به نشــتی از فلنج Inlet اســت.)3.4 کیلوگرم بر ثانیه( همچنین 
مقایســه ی مقدار ماده ی تبخیر شــده از حوضچه بر حســب زمان نشان 
می دهد که پس از گذشــت زمان مشخص )3600 ثانیه( بیشترین مقدار 
ماده ی تبخیر شده مربوط به نشتی از فلنج Inlet و برابر 11981 کیلوگرم 

می باشد.

جمع بندی
از مقایسه ی اشــکال  و نمودار ها نتیجه می شود که در نشتی 100 
میلی متری بیشــترین پراکندگی ماده را داریم و ابر غلظتی ایجاد 
شده در این حالت تا فاصله ی بیشتری پراکنده می شود. همچنین 
بیشــترین مقدار ماده ی تبخیر شــده از حوضچه ی به وجود آمده 
ناشــی از نشــت مواد، مربوط به نشــتی با قطــر 100 میلی متر 
می باشــد. نتایج به دست آمده از نمودارهای مربوط به جت آتش و 
آتش اســتخری نشان می دهد که بیشترین تشعشع 400 کیلووات 
بر متر مربع اســت. مقدار این تشعشــع در حدی اســت که سبب 

آســیب و خسارت به تجهیزات و واحد ها و همچنین مرگ افرادی 
کــه در معرض آن قرار دارند، می شــود. تحلیل ها نشــان می دهد 
که در نشــتی 25 میلی متر انفجــاری رخ نخواهد داد و بدترین و 
خطرناک ترین موج انفجار در دو نشــتی دیگر یکسان است اما در 
نشتی 100 میلی متری اثر انفجار بیشتر و شدیدتر است و فاصله ی 

بیشتری را در بر می گیرد. 
مقدار این انفجار در حدی است که سبب خسارت شدید به سازه ها 
و تجهیزات و مرگ افراد شود.)19.7 بار( مقایسه ی نتایج حاصل از 
مطالعه ی حاضر با نتایج ســایر تحقیقات انجام شده در این حوزه 

در جدول8 ارائه شده است.
پیشــنهاد می شــود بعد از ارزیابــی پیامد با نرم افــزار PHAST و 
شناســایی خطرهای احتمالی و پیامدهای آنهــا با کمک نرم افزار 
SAFETI و محاسبه ی میزان ریسک خطرات، ارزیابی ریسک کمی 
را انجام داد. همچنین با استفاده از نرم افزار PHAST می توان برای 
این شــرایط، برنامه ی واکنش در شــرایط اضطراری را به منظور 
کاهــش یا کنتــرل پیامدهایی نظیــر آتش، انفجار، انتشــار مواد 
شــیمیایی و دیگر حوادث و اتفاقات برنامه ریزی  نشــده که ممکن 
اســت نتیجه ی آن خرابی و خسارت به تجهیزات و آسیب به افراد 

شود، ارائه کرد.

مرجعپیامدسناریوهای مورد مطالعهشرایط عملیاتی تجهیزسیالنوع تجهیز

نفت خاممخزن ذخیره
T= AMB.
P=ATM.

نشتی )قطرهای 25، 50 و 100 میلی  متر(
short pipe -

-جت آتش )بیشترین مقدار تشعشع: 380 کیلووات بر مترمربع(
-انفجار )خطرناک ترین موج انفجار: 19.7 بار(

-آتش استخری )بیشترین مقدار تشعشع: 77 کیلووات بر مترمربع(
-آتش ناگهانی )بیشترین فاصله: 64.8 متر(

-پراکندگی ابر بخار

مطالعه ی حاضر

بوتانمخزن ذخیره
T=24 ̊C
P=4 barg

-نشتی) قطر 3اینچ(
short pipe-

rupture in the tank-
-جت آتش )بیشترین مقدار تشعشع: 372 کیلووات بر مترمربع(

]7[-آتش توپی

T=35 ̊Cآمونیاکمخزن ذخیره
P=1.06 bar

short pipe-جت آتش-
]12[- آتش استخری

T=45 ̊Cمتانمخزن ذخیره
P=120 bar

-نشتی )قطرهای 50،100 و 250 میلی متر(
rupture-

-جت آتش
]14[-آتش ناگهانی

LPGT=20 ̊Cمخزن ذخیره
P=9.8 bar

BLEVE-)انفجار )بیشترین موج انفجار: 1 بار-
]18[-آتش توپی )بیشترین مقدار تشعشع: 60.68 کیلووات بر مترمربع(

-بنزینمخزن ذخیره
-نشتی ) قطرهای 50، 100 و 250 میلی متر(

rupture-
-آتش توپی )بیشترین مقدار تشعشع: 219 کیلووات بر مترمربع(

]19[-جت آتش

   8   مقایسه ی نتایج حاصل از مطالعه ی حاضر با نتایج سایر تحقیقات انجام شده
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پانویس هاپانویس ها
1. Crude Oil
2. Atmospheric Storage Tank
3.ProcessHazardAnalysisSoftwareTool
4.LowerFlammabilityLimit(LFL)
5.UpperFlammabilityLimit(UFL)
6. Pool Fire
7.JetFire

8.FlashFire
9.Explosion
10.EmergencyResponsePlanningGuideline(ERPG)
11. Average Ambient Temperature
12. Leak
13. Short Pipe
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