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Abstract 

Background and Objective: One of the main steps to increase the level of 

safety and plan for reactions in the active or developing units is to assess the 

risks, such as releasing chemicals in the environment. The present study 

aimed to model the leakage consequences from gas condensate reservoirs for 

developing an emergency response plan. 

Materials and Methods: In order to investigate gas condensate distribution 

from reservoirs and related consequences in a gas refinery, PHAST software 

was used in this study. Using process data, landing maps, and meteorological 

information, the modeling was performed for four scenarios, including a jet 

fire, pool fire, flash fire, and vapor cloud explosion. In each scenario, the 

dimensions of the incident and extent of the damage were investigated, and 

the obtained results were utilized in identifying hazardous areas in the 

refinery, proper locating of safe areas, and improving routes used in 

emergencies. 

Results: In the 650 reservoirs, which are the most dangerous unit equipment, 

the four scenarios can lead to deadly consequences. In this regard, the 

incident of vapor cloud explosion and after that pool fire had the most 

consequences. Accordingly, up to 490 m, the reservoirs, including the 

control center and some routes, will be affected by possible incidents. 

Conclusion: According to the regions wind rose and modeling, some 

changes should be made in the emergency plan, including the fact that the 

two access routes should be situated more distant from the reservoirs and 

they should not be placed in the direction of the wind. In addition, two muster 

points should be located more distant from the reservoirs, and the control 

center should be fortified against fire and explosion. 
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کیدهچ

 یواحدها در هاواکنش برای ریزیبرنامه و ایمنی سطح افزایش جهت مراحل تریناصلی از یکی سابقه و هدف:

 ارتباط، این در. است محیط در شیمیایی مواد رهاشدن همچون خطراتی ارزیابی طراحی، درحال یا و فعال

 در واکنش تدوین به کمک برای گازی میعانات ذخیره مخازن از نشت پیامد سازیمدل هدف با حاضر مطالعه

 .شد انجام اضطراری شرایط

 صنعت یک در سازیذخیره مخازن از گازی میعانات انتشار نحوه بررسی برای حاضر مطالعه در ها:مواد و روش

 جانمایی هاینقشه فرایندی، هایداده از استفاده با. شد استفاده PHAST افزارنرم از آن پیامد و گاز پاالیش

 راب انفجار و ناگهانی آتش استخری، آتش فورانی، آتش سناریوی چهار برای سازیمدل هواشناسی، اطالعات و

 برای آن نتایج از و شدند بررسی هاآسیب و خرابی میزان و حادثه ابعاد سناریو، هر در. گرفت صورت بخار

 رایطش در استفاده مورد مسیرهای بهبود و ایمن نقاط صحیح جانمایی پاالیشگاه، در خطرناک مناطق تعیین

 .شد گرفته بهره اضطراری

 پیامدهای توانندمی یادشده سناریوی چهار هستند، واحد تجهیزات ترینخطرناک که 050 مخازن در ها:یافته

 دارای استخری آتش آن از پس و بخار ابر انفجار حادثه میان، این در که باشند داشته پی در را باریمرگ

 مسیرها از برخی و کنترل مرکز که مخازن محل از متری 410 فاصله تا که طوریبه باشند؛می پیامد بیشترین

 .گیردمی قرار احتمالی حوادث تأثیر تحت شود،می شامل را

 در واکنش برنامه در تغییرات از برخی بایستمی شدهانجام سازیمدل و منطقه گلباد براساس گیری:نتیجه

 جهتی رد و بوده مخازن از بیشتری فاصله با باید دسترسی مسیر دو آنکه جمله از شود؛ انجام اضطراری شرایط

 بیشتری فاصله در( Muster Point) امن نقطه دو است الزم همچنین. نباشند کند،می جاجابه را مواد باد که

 .شود سازیمقاوم انفجار و آتش برابر در کنترل مرکز و گیرند قرار مخازن از

اضطراری شرایط در واکنش ؛PHAST افزارنرم ؛گازی میعانات ؛پیامد سازیمدل واژگان کلیدی:

علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

.است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 فزایشا تکنولوژی، و صنایع پیشرفت تبعات ترینمهم از یکی

 است؛ شیمیایی مواد به بیشتر نیاز و نقل و حمل گسترش تولید،

 و رهایش از ناشی که ناگواری حوادث وقوع امروزه که طوریبه

 بسب هستند صنعتی واحدهای در سمی و شیمیایی مواد انفجار

. ]1[ نماید تهدید را جامعه افراد بسیاری خطرات که است شده

 ادثهح یک بزرگ ابعاد که است آن گیرد قرار توجه مورد باید آنچه

 تربیش در زیرا باشد؛نمی حادثه آن بودنحتمی معنای به همیشه

 ازسرآغ. دارد آن وقوع احتمال با معکوسی نسبت حادثه ابعاد موارد

 است مخزن در نشتی جوش، درحال مایع بخارات توسعه پدیده

 هاحاط و مخزن با شی یک فیزیکی برخورد همچون عواملی با که

 کاهش نشتی، شروع از پس و شودمی آغاز آتش توسط مخزن

 مایع شرایط، این در که آیدمی وجود به مخزن در ناگهانی فشار

 آغاز مایع جوشش و درآمده اشباع فوق حالت به مخزن درون

 اضافه مخزن در اولیه بخار به مایع از حاصل بخار و شودمی

8تا  9 صفحات ،9318 تابستان ،2شماره  ،6دوره      ایحرفه بهداشت مهندسی مجله

 مقاله پژوهشی
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انهمکارو  موحد

 ملتح را اشباع فوق حالت تواندمی مشخصی حد تا مایع. گرددمی

 خواهد آغاز همگن و زاییهسته جوشش حد، آن از پس و کند

 را مایع و کرد خواهد عمل انفجاری صورتبه جوشش این که شد

 یرونب به باالیی سرعت با نشتی منفذ طریق از دوفازی صورتبه

 آن هایتکه و شودمی خرد مخزن رویداد، این اثر در. راند خواهد

 شد،با اشتعالقابل مایع که صورتی در. گرددمی پرتاب اطراف به

 ذخیره مخازن. ]2[ شودمی ایجاد نیز آتش توپ انفجار، همراه به

 در همواره که هستند صنعتی تأسیسات ترینمهم از یکی نفت

. باشندمی انفجار و سوزیآتش سمی، مواد انتشار ریسک معرض

 گمر میزان دلیل به انفجار و ترینرایج سوزیآتش میان، این در

 و نفت ذخیره مخازن ریسک ترینمهم دارد، دنبال به که میری و

 که ایمطالعه در راستا این در. ]3-5[ هستند نفتی هایفرآورده

 ارزیابی و بررسی هدف با 2010 سال در همکاران و Li توسط

 شانگهای در هیدروژن گاز گیریسوخت ایستگاه یک در ریسک

 قشن کمپرسور، محفظه تنظیم که شد داده نشان گرفت، صورت

 ایمطالعه در همچنین. ]0[ دارد ایمن فاصله تغییر در توجهیقابل

 تحلیل و تجزیه و بررسی هدف با همکاران و Gerboni توسط که

 که گردید مشخص شد، انجام هیدروژن نقل و حمل هایسیستم

 معادل هیدروژن هایلوله نشتی از ناشی ناگهانی آتش هایشعاع

 هایتحلیل از یکی پیامد سازیمدل. ]7[ باشدمی متر 13

 را حوادث اعظم قسمت تواندمی که است ایمنی مهندسی

 با. ]8[ دهد کاهش را آن از ناشی خسارات و نموده بینیپیش

 معتبر افزارهاینرم از استفاده با مواد پخش سازیمدل انجام

 PHAST ،DEGADIS ،SLAB  ،HGSYSTEMجمله از

 مواد نشت از متأثر محدوده نمودنمشخص بر عالوه  ALOHAو

 اب را اضطراری شرایط در واکنش برنامه توانمی خطرناک و سمی

 سازیمدل بر عالوه. نمود ریزیطرح سازی،مدل نتایج از استفاده

 اهمیت از نیز اتمسفر و محیط در ماده پخش نحوه مواد، تخلیه

 پخش سازیمدل اصلی هدف کلی طوربه. است برخوردار ایویژه

 فاصله یک در محیط در منتشرشده ماده غلظت تخمین مواد،

 افزارنرم خروجی از حاصل نتایج. است خاص زمان و معین

 زا متأثر مناطق حداکثر تدوین جهت معیاری عنوانبه توانندمی

. شوند گرفته نظر در مواد نشت از ناشی خطرناک هایغلظت

 سرمی اضطراری شرایط در واکنش طرح تدوین امکان طریقبدین

 برای شدهارائه افزارهاینرم از یکی. ]1-11[ شد خواهد

 است PHAST افزارنرم مواد، رهاشدن از ناشی هایسازیمدل

 این در موجود افزارهاینرم مشهورترین و ترینقوی از یکی که

 هایشرکت به مربوط حوادث پیامد تحلیل برای و باشدمی زمینه

 این. دشومی استفاده شیمیایی صنایع و پتروشیمی و گاز نفت،

 از اعم) مواد رهایش مختلف مراحل سازیمدل به قادر افزارنرم

 هایحوضچه از تبخیر تخلیه: شامل محیط در( مخلوط یا خالص

 پیوسته رهایش نوع دو هر. باشدمی مواد پخش نهایت در و مایع

 شرایط. هستند سازیمدل قابل افزارنرم در( پاف) ناگهانی و( پلوم)

 رنظ در افزارنرم این به ورودی هایداده از یکی عنوانبه نیز جوی

 با اضطراری شرایط در واکنش اقدامات. ]13،12[ شودمی گرفته

 جمعیت و آلودگی انتشار دامنه وسعت حادثه، شدت به توجه

 CCPS مرکز اساس، این بر. شودمی مشخص خطر معرض در

(Center of Chemical Process Safety )را اضطرار سطوح 

 طراراض سطح: است نموده بندیتقسیم زیر صورتبه گروه چهار به

 وجود احتماالً یا و داشته وجود خطرناک مواد که هنگامی: اول

 رخداد انتظار و نداده رخ انفجار یا حریق ریزش، نشتی، اما دارد؛

 شدید سوء اثرات که زمانی: دوم اضطرار سطح ندارد؛ وجود نیز آن

 توسط است ممکن حریق یا و رهایش اما ندارد؛ وجود سالمتی

 و شود داده تشخیص ایجادشده، ابر یا بو علت به شاغل افراد

 مطرح را سؤاالتی و کرده توجه آن به است ممکن اطراف جمعیت

 هایشر پتانسیل یا رهایش که هنگامی: سوم اضطرار سطح نمایند؛

 اطراف در شاغل افراد جامعه سالمت تهدیدکننده عامل عنوانبه

 اقدامات واسطه به آن وقوع احتمال و بوده مطرح صنعتی ناحیه

 ولمسئ افراد سطح، این در. باشد داشته وجود شدهاعمال کنترلی

 صورت در تا شد خواهند آگاه موضع از شهری اضطراری شرایط در

 از کنترل اگر. دهند انجام را زمینه این در الزم اقدامات لزوم،

 جامعه در اضطراری شرایط صورتبه تواندمی رهایش رود، دست

 طحس اضطرار به باشد، آمیزموفقیت کنترل اگر همچنین. دربیاید

 رهایش که هنگامی: چهارم اضطرار سطح یابد؛می کاهش 2

 رب گسترده صورتبه نامطلوب اثرات بروز سبب بتواند دادهرخ

 کلیه سطح این در. شود صنعتی ناحیه اطراف در ساکن جامعه

 آگاه حادثه از شهر در اضطراری طرح واکنش با مرتبط مسئوالن

 اقدامات سطح، این در. دهندمی انجام را مناسب اقدامات و شده

 آنجایی از. ]14[ یابدمی تسری اطراف جامعه به مناسب واکنشی

 شرایط در واکنش مورد در شدهارائه هایبرنامه بیشتر در که

 واکنش برنامه و نشده گرفته نظر در اضطرار سطوح اضطراری،

 هایهزینه و واکنش زمان معیار است، گردیده بیان کلی صورتبه

. شودمی گرفته نادیده اضطراری شرایط کنترل جهت نیاز مورد

 مه باز شود، تقویت سازمان یک در پیشگیرانه اقدامات چقدر هر

 برای آمادگی رو، این از دارد؛ وجود آن در حوادث وقوع امکان

 به تواندمی مناسب واکنش و پیوسته وقوع به وضعیت با مقابله

 مطالب به توجه با. ]10،15[ بکاهد حادثه پیامدهای از مؤثری نحو

 گازی، میعانات نشت سازیمدل هدف با حاضر مطالعه شده،بیان

 برنامه تدوین همچنین و مواد نشت از حاصل پیامدهای ارزیابی

 در گاز پاالیش صنایع از یکی در اضطراری شرایط در واکنش

 .شد انجام کشور جنوب

 هامواد و روش

 ایدار که کشور جنوب هایپاالیشگاه از یکی در حاضر مطالعه

 مکعب متر هزار 20 ظرفیت با هرکدام) گازی میعانات مخزن چهار

 نشواک برنامه یک توسعه منظوربه. شد انجام است،( گازی میعانات

 اناییتو دلیل به مخزن از گازی میعانات نشتی اضطراری، شرایط در

 وعوققابل سناریوی بدترین عنوانبه واحد در انفجار و آتش ایجاد
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گازی میعانات نشت پیامد سازیمدل  

 آن از حاصل نتایج و گرفت قرار مطالعه مورد پاالیشگاه در

 یک در مایع صورتبه میعانات پژوهش این در. گردید سازیمدل

 دمای و اتمسفریک شرایط در متر 40 قطر و متر 17 طول با مخزن

 نظر مورد پژوهش سناریوی تعیین برای. شد نگهداری محیطی

 در و مخزن در اینچ 2 قطر به متوسط نشتی ،1 جدول براساس

 ناشی پیامدهای سازیمدل جهت زمین سطح از متری یک ارتفاع

 پیامد سازیمدل منظوربه. گشت طراحی گازی میعانات رهایش از

 نوع جمله از اطالعاتی نیازمند ،PHAST افزارنرم از استفاده با

 ارتفاع و قطر ماده، فشار و دما ،(حجم و جرم) ماده مقدار ماده،

 رطوبت، دما، جمله از محیطی پارامترهای حائل، دیوار ارتفاع روزنه،

 .باشیممی دیگر اطالعات و جوی ناپایداری و پایداری باد، سرعت

 تمامی برای توانمی را ترکیدگی و نشتی از ناشی اثرات

 و بودنحجیم دلیل به اما کرد؛ سازیمدل سال روزهای

 مطالعه مورد را جوی شرایط و حاالت بدترین آن، نبودنکاربردی

 ستقلم تأثیر دلیل به نیز حاالت بدترین تعیین برای. دادیم قرار

 رتصوبه فضا در مواد پخش نحوه بر غیره و رطوبت باد، سرعت دما،

 عنوانبه قبل از را خاصی هوایی و آب شرایط تواننمی مطلق

 برای مناسب پیشنهادات از یکی. گرفت نظر در حالت بدترین

 Total-gs-253 دستورالعمل را هوایی و آب شرایط درنظرگرفتن

 یهواشناس اطالعات داشتن با ما که صورتبدین. دهدمی پیشنهاد

 قرار دسته سه در را هاآن مختلف، فصول در منطقه مورد در

 انجام هوایی و آب شرایط سه این برای را سازیمدل و دهیممی

 تنظیم نحوه مورد در بیشتر اطالعات برای مندانعالقه. دهیممی

 مراجعه ذکرشده دستورالعمل به توانندمی هوایی و آب شرایط

 و سال کل هوای و آب پوشش برای حاضر پژوهش در. نمایند

 هس. گردید استفاده دستورالعمل این از ممکن شرایط بدترین

 هک ایمنطقه برای شدهگرفته نظر در متفاوت هوایی و آب شرایط

 .است شده داده نشان 2 جدول در دارد، قرار آن در پاالیشگاه

 نیاز مورد اطالعات نشت، پیامد سازیمدل انجام منظوربه

 ارافزنرم در غیره و فرایندی شرایط هوایی، و آب شرایط جمله از

PHAST ایجادشده پیامدهای شدت تعیین از پس. شدند وارد 

 با ارتباط در الزم اقدامات اضطرار، سطوح شدنمشخص و

 اثرات کاهش و اضطراری شرایط در واکنش آمادگی کنترل،

.شدند ارائه پیامدها

 ]17[ احتمالی سناریوهای تعریف برای نشتی متفاوت ابعاد :9 جدول

کامل گسستگی بزرگ متوسط کوچک نشتی کیفی ابعاد

-150 تا 5050 تا 1010 تا 3( مترمیلی) نشتی قطر

شدهگرفته نظر در هوایی و آب شرایط :2 جدول

جوی پایداری هوایی و آب طبقه
باد سرعت

(ثانیه بر متر)
(درصد) رطوبت (گرادسانتی) دما

 خورشید تشعشع

(مربع متر بر کیلووات)

/F2F212470

/D5D541301

/D21D2041301

هایافته
 050 مخازن خطر، و عملیات مطالعه روش سازیپیاده از پس

 A، B، C مشابه کامالً مخزن چهار صورتبه که پاالیشگاه این

 نونکا عنوانبه است شده ذکر قبالً هاآن هایویژگی و هستند  Dو

 ؛گردیدند معرفی محتمل سناریوی استخراج زمینه و اصلی خطر

 ها،آن از نشتی بروز صورت در پاالیشگاه تجهیزات سایر زیرا

 نمخاز این به نسبت را گازی میعانات از کمتری بسیار هایحجم

 خزن،م این برای شدهگرفته نظر در سناریوی در. سازندمی منتشر

 پیامدهای دارد، باالتری جوی پایداری که F2/ هوای و آب

 حاصل نتایج. داشت هوایی و آب شرایط سایر به نسبت را بیشتری

 .باشندمی زیر شرح به سازیمدل از

 مواد شود، ایجاد مخزن این در اینچ 2 نشتی که هنگامی

 از ثانیه بر کیلوگرم 15 باالی دبی با و مایع صورتبه مخزن درون

 انفجار و آتش پیامدهای تواندمی امر این که شودمی خارج مخزن

.باشد داشته بر در را زیر

 از خروج حال در که اشتعالیقابل مواد احتراق از فورانی آتش

 شدهگرفته نظر در سناریوی در. آیدمی وجود به هستند، منبع یک

 داشته وجود نشتی محل نزدیکی در ایجرقه منبع چنانچه نیز

 شآت از ناشی پیامدهای. گیردمی شکل پایداری آتش جت باشد،

. دگردمی ارزیابی آن از ایجادشده تشعشع میزان براساس فورانی

 کیلووات 5/37 تشعشع ،1 شکل در شدهانجام سازیمدل براساس

 05 فاصله تا شود،می معرض در فرد مرگ موجب که مربع متر بر

 5/12 تشعشع همچنین. داشت خواهد وجود مخزن از متری

 است، فرایندی تجهیزات به آسیب آستانه که مربع متر بر کیلووات

 موجب که مربع متر بر کیلووات 4 تشعشع و متری 80 فاصله تا

 صلهفا تا نیز دارد فرار توانایی شرایط آن در انسان اما شود؛می درد

 .شد خواهند حس متری 105

 مخزن اطراف در را ایحوضچه اشتعالقابل مایع که هنگامی

 رسیدن زیرا است؛ استخری آتش ایجاد محتمل حادثه کند، ایجاد
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 دشومی آتش از استخری ایجاد باعث جرقه منبع یک به بخارات

 نتایج و مخزن این برای شدهگرفته نظر در سناریوی طبق. ]18[

 2200 حدود نشتی آغاز از دقیقه 10 گذشت از پس سازی،مدل

 پخش فضا در و گشته تبخیر شدهنشت میعانات از کیلوگرم

 کیلوگرم 11000 معادل دقیقه 30 از پس تبخیر میزان. شودمی

 این ذکر. رسدمی کیلوگرم 2700 به ساعت یک از پس و بوده

 براساس استخری آتش از ناشی پیامدهای که دارد ضرورت نکته

 جنتای براساس. گرددمی ارزیابی آن از ایجادشده تشعشع میزان

 5/37 تشعشع ،2 شکل در استخری آتش سازیمدل از حاصل

 گردد،می معرض در فرد مرگ موجب که مربع متر بر کیلووات

 همچنین. داشت خواهد وجود مخزن از متری 105 فاصله تا

 هیزاتتج به آسیب آستانه که مربع متر بر کیلووات 5/12 تشعشع

 بر کیلووات 4 تشعشع و متری 170 فاصله تا باشد،می فرایندی

 وجود متری 275 فاصله تا شود، می درد موجب که مربع متر

 .داشت خواهند

 هوای رد اشتعالقابل ماده از شدهتشکیل بخار ابر از قسمتی اگر

 اربخ ابر رسیدن با کم تراکم با محیط در شود، مخلوط هوا با آزاد

 ختیکنوا صورتبه گاز و نباشد متراکم محیط اگر جرقه، منبع به

 هایپیامد. گیرددربرمی را ایگسترده سطح آتش باشد، شده پخش

 قیممست تماس و حرارتی تشعشات به مربوط ناگهانی آتش اصلی

 پایین حد ناگهانی، آتش در نظر مد فاصله. است شعله با

 باشدمی (LFL: Lower Flammability Limit) پذیریاشتعال

 که گاز از غلظتی که است ایفاصله حداکثر حقیقت، در که

 هنوز باشد،می برخوردار آتش ایجاد توانایی از هوا با آن مخلوط

با  مطابق شدهانجام سازیدر مدل LFL میزان. ]18[ دارد وجود

 رنگ سبز دایره کهمتر است  00معادل  ،050مخزن  یبرا 3شکل 

فورانی آتش سناریوی نتایج: 9 شکل

استخری آتش سناریوی نتایج :2 شکل

ناگهانی آتش سناریوی نتایج: 3 شکل
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گازی میعانات نشت پیامد سازیمدل  

بخار ابر انفجار سناریوی نتایج :4 شکل

 غلظتی دهندهنشان یزن رنگ قرمز دایره. دهدمیآن را نشان 

 که است آن غلظت این اهمیت دلیل. باشدمی LFLمعادل نصف 

 نیز فاصله این در که رودمی تظاران ناگهانی، آتش وقوع صورت در

 .بگیرند قرار آتش تأثیرافراد تحت 

 بعمن با اشتعالقابل بخارات ابر از کافی مقدار که هنگامی

 صورت در و گرفته آتش شود، مواجه کافی انرژی با احتراقی

 دتولی با همراه گیریآتش فضا، بودنمتراکم یا بودنبسته

 شودمی گفته بخار ابر انفجار آن به که بود خواهد فشار افزایش

 در که سازیمدل نتایج طبق و شدهتعیین سناریوی در. ]18[

 تخریب توانایی که بار 2/0 فشار افزایش است، شده ارائه 4 شکل

 فشار افزایش متری، 140 فاصله تا دارد را هاساختمان اسکلت

 تخریب را ساختمان یک از هاییقسمت تواندمی که بار 14/0

 موجب که بار 02/0 فشار افزایش و متری 170 فاصله تا کند

 حس متری 410 فاصله تا شودمی هاشیشه شدنشکسته

 .گردید خواهد

 دارند، وجود هاساختمان پرخطر نواحی در اینکه به توجه با

 در 8 تا 1 ایمن نقطه از امن نقاط اضطراری، شرایط صورت در

M1 نقطه: از هستند عبارت که باشدمی پاالیشگاه مختلف نقاط

(Helipad)، نقطه M2 (Clinc)، نقطه M3 (Admin)، نقطه 

M4 (SS6)، نقطه M5 (Unit 400)، نقطه M6 (Health  HSE:

and Safety Executive)، نقطه M7 (2-Slug 1 )نقطه و M8

(Unit 129 .)گلباد با مطابق (Wind Rose )عملیاتی منطقه 

 WNW: West North) غربی شمال باد ،غالب باد پاالیشگاه،

West )11 به باد سرعت داریم، باد وزش که روزهایی در و است 

 و دموا نشتی که اضطراری شرایط در. رسدمی نیز ثانیه بر متر

 را باد جهت بر عمود مسیری بایستمی دارد، وجود آتش احتمال

 هایمسیر گلباد، براساس. رفت امن نقطه سمت به و نمود انتخاب

 واقع مخازن غربی جنوب سمت در نباید امن نقطه به دسترسی

 تهگرف قرار جایی در نباید دسترسی مسیرهای زیرا باشند؛ شده

. است سمت آن به هاآتش و شدهپخش مواد عبور مسیر که باشند

 و M1 امن نقاط فاصله مسیرها، از برخی تغییر به نیاز بر عالوه

M3 بروز صورت در زیرا گردند؛ اصالح بایستمی نیز مخازن تا 

 275 فاصله تا آتش تشعشعات دامنه متوسط، گستره با حوادث

 تأثیر تحت متری 410 فاصله تا بخار ابر انفجار برای و متری

.گرفت خواهد قرار فشار افزایش

 بحث

 بخش به گاز و نفت صنایع هایهزینه از درصد 30 تا 15

 .]11[ شودمی مربوط هوا آلودگی از پیشگیری و ایمنی

 شرایط از استفاده و افزارهانرم از استفاده با هاسازیمدل

 احتمالی خسارات و حوادث از آگاهی به شایانی کمک آزمایشگاه،

 .]1[ کنندمی مواد نشتی یا انفجار از ناشی

 افزارنرم از پیامد سازیمدل منظوربه مطالعه این در

PHAST و پرکاربردترین از یکی افزارنرم این. شد استفاده 

 است مواد نشت سازیمدل جهت در افزارهانرم اعتمادترینقابل

 همکاران و Sanchez-Ruiz ،]20[ همکاران و میثمی. ]20[

 ابزاری عنوانبه را افزارنرم این ]22[ همکاران و Witlox و ]21[

 انتشار پیامدهای مطالعه و سازیمدل جهت در اعتمادقابل و مفید

 . اندکرده معرفی سمی و اشتعالقابل مواد

 یامدپ بیشترین که دادند نشان پژوهش این از حاصل نتایج

 است بوده استخری آتش آن از پس و بخار ابر انفجار به مربوط

 و ]23[ همکاران و پورگرجی پژوهش هاییافته با مهم این که

 گلباد درنظرگرفتن با. دارد خوانیهم ]18[ همکاران و موحد

 حاصل هایگراف است، غربی شمال که باد غالب جهت و منطقه

 پیاده واحدی نقشه روی حادثه چهار این پیامد سازیمدل از

 شرایط در واکنش تدوین به کمک برای هاآن از بتوان تا شدند

 نهمچنی و انفجار و آتش ابعاد تعیین با. کرد استفاده اضطراری

 نیاز مورد تغییرات ترینمهم خطر، معرض در تجهیزات و افراد

 ایمنی نقاط و دسترسی مسیرهای به مربوط سازیمدل با مطابق

 جنوب مسیر جمله از مسیرها از برخی آن مبنای بر که هستند

 داقلح پژوهش این در دیگر، سوی از. کند تغییر باید مخزن غربی

 متر 410 معادل بخار ابر انفجار سناریوی براساس ایمن فاصله

 M2 و M1 ایمن نقطه دو فاصله آن، مبنای بر که آمد دستبه

 اصالح بایستمی است ذخیره مخازن از متر 410 از کمتر که

 حدودهم در نیز پاالیشگاه کنترل مرکز ایمن، نقاط بر عالوه. گردد

 غییرت اقتصادی، صرفه نداشتن دلیل به که دارد قرار فواصل این

 رو این از رسد؛ نمی نظر به منطقی پیشنهادی مرکز این محل

 صورتیبه باشد؛می کنترل مرکز هایدیواره سازیمقاوم ما توصیه
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 انفجار امواج و آتش شعله مقابل در مناسب طوربه هادیواره که

 تغییر شامل که شرکت به ما هایتوصیه دیگر هزینه. گردند مقاوم

 و عتمنف به نسبت باشد،می ایمن نقطه دو و دسترسی مسیرهای

 ربسیا باشند، داشته توانندمی اضطراری شرایط بروز در که کمکی

 .است اندک

 پاالیشگاه در تواندمی مطالعه این که ساخت خاطرنشان باید

 آمده،دستبه نتایج که صورتبدین. کند پیدا ادامه بررسی مورد

 شرایط در واکنش مورد در جامع برنامه یک نوشتن برای ایپایه

 اطالعات اضطراری، شرایط در واکنش مدیریت: شامل) اضطراری

 ریسک، ارزیابی و مخاطرات شناسایی محل، جغرافیای و کریدور

 عملیات واکنش، عملیات پیشگیرانه، هایبرنامه و هاطرح

 و دیدگانآسیب به رسیدگی هایبرنامه سازی،پاک پساواکنش،

 توانمی پژوهش یک عنوانبه دیگر، سوی از. باشد( نقص رفع

 ایرس به دومینو ایحادثه صورتبه مخزن یک آتش که را شرایطی

 سازیمدل طریق از را آن عواقب و نمود مطالعه را رسدمی مخازن

.کرد بررسی پیامد

 گیرینتیجه
 در گازی میعانات مخازن از متوسط نشتی سازیمدل از پس

 دش مشخص نظر مورد هوایی و آب شرایط سه در پاالیشگاه یک

 و فورانی آتش ناگهانی، آتش استخری، آتش فرایندی حوادث که

 ستیس و خوردگی واسطه به ایجادشده نشتی اثر بر بخار ابر انفجار

 از حاصل هایگراف. دارند وقوع احتمال تجهیزات، و هااتصال

 واحد نقشه روی منطقه گلباد براساس که پیامد سازیمدل

 مسیرهای در مهمی تغییرات که دادند نشان شدند، پیاده

 زمان در تا شود ایجاد باید ایمن نقطه دو فاصله و دسترسی

 یزن کنترل مرکز. کرد حفظ را کارکنان جان بتوان حادثه وقوع

 در بایستمی احتمالی حوادث شعاع در قرارگرفتن دلیل به

 در واکنش تدوین در. شود سازیمقاوم انفجار، و آتش برابر

 طفا،ا عملیات برای آتش ابعاد داشتیم نیاز ما اضطراری، شرایط

 و آتش توسط تجهیزات و افراد قرارگرفتن تأثیر تحت احتمال

 و امدادی و نشانیآتش خودروهای عبور ایمن مسیر انفجار،

 سازیمدل راستا، این در. بدانیم را ایمن نقاط مناسب فاصله

 رتأثی تحت مناطق و وقوع شدت حادثه، نوع تعیین با پیامد

 هاییافته براساس یادشده موارد تدوین برای ایپایه احتمالی،

 .باشدمی تجربی و علمی معتبر

 تشکر و قدردانی
 ازگ پاالیشگاه کارکنان تمامی از نویسندگان وسیلهبدین

.نمایندمی تشکر و تقدیر پژوهش در کنندهشرکت

 منافع تضاد
 شدهن گزارش مقاله نویسندگان میان در منافعی تضاد گونههیچ

 .است
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