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تاریخ دریافت4991/6/9 :
چكیده

زمینه و هدف :مخازن ذخيره سازي نفت يکي از مهمترين تأسيسات صنعتي است كه همواره در معرض ريسک انتشاار ماواد سامي ،آتا
انفجار مي باشد كه در اين ميان آت
مطالعه حاضر اثرات ناشي از آت

ساوزي و

سوزي رايج ترين و انفجار به جهت ميزان مرگ و ميري كه به دنبال دارد ،مهمترين ريسک باراي مخاازن اسات
سوزي مخزن ميعانات گازي را مدل سازي و بررسي نموده و سطوح اضاطرار را بار اسااع تعااريک مركاز ايمناي

فرآيندهاي شيميايي مشخص كرده و الگوي بهينه اي از واكن

سريع جهت كنترل شرايط اضطراري فراهم مي كند

روش بررسي :در اين مقاله با استفاده از روش مطالعه عمليات و خطر ،رهاي

و نشتي از مخزن سقک شناور ميعانات گازي بررسي شاد و سا س باا

توجه به شدت گسترش حريق و مقدار تشعشعات حاصله از آن با نرم افزار تجزيه و تحليل خطرات فرآيندي نقاط خطار و حاريم ايمان تعياين و بار
اساع استاندارد موسسه  CCPSسطح اضطرار مشخص گرديد و راهکارهاي كنترلي ارائه شد
یافته ها :از آنجا كه مدل سازي با حداكثر ظرفيت مخزن و متوسط شرايط آب هوايي در فصول گرم و سرد سال انجام شد ،نتايج حاصل بيانگر آن باود
كه حريم ايمن بر اساع ميزان تشعشعات  4كيلو وات بر متر مربع در نشتي و تخليه ناگهاني مخزن ميعانات گازي به ترتياب  06متار و  146متار ماي
باشد
نتیجه گیري :با توجه به شرايط موجود طرحي جهت مديريت شرايط اضطراري به طور كامل ارائه شد و پيشنهادات كاربردي جهت افزاي

ضريب

اطمينان و هماهنگي ارائه گرديد
کلیدواژه ها مدل سازي پيامد ،مخزن سقک شناور ،ميعانات گازي ،شرايط اضطراري
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امروزه پیچدگی های صنایع و کارخانجاا و جواماع مختلا و
گسااترش ارتباطااا و وابساات یهااای چنااد جانبا آنهااا زمینا
مساعدی برای رشد کیفی و کمی فرصتها و تهدیادا محای را
فراهم کرده است .در عصر جدید همراه با پیشرفت شتابان صانتت
و فن آوری ن رانیهای بسیاری در مورد پیامدهای سوء مرتب باا
آن زندگی بشر را تهدید میکند .شناسایی دقیق خطارا صانایع
نفت و گاز ب عنوان بخشی از یک تحلیا ایمنای جاامع نا تنهاا
امری کامالً توصی شده است بلک توس سازمانهای ناظر رسمی
نیز بر آن تأکید شده است [ .]4اثارا تخریاا ایان پیشارفتهاا
حوادث فیزن (فرانس ) مکزیکو سیتی پایپر آلفا چرنوبی بوپاا
هند و بسیاری از حوادثی ک ب دلی آتش سوزی انفجار و انتشار
مایتا و گازها و در نهایت ب صور فجایع انسانی و تجهیزاتای و
آلودگی مح زیست پدید آمده است سبا ن رانای هاا و تفکار و
تأم بیشتر و عمیاق تار در پیاماد و اثارا حاوادث فرآینادی در
فتالیت های صنتتی گردیده است .در مقایس با حوادث بازر در
جهان صرف نظر از میزان توست یافت ی آنها شباهت زیااد علا
آن ها با یکدی ر است عواملی نظیر خطای انسانی اعتماد بایش از
اندازه ب ایمن بودن تأسیسا اشکاال طراحی عدم آماادگی در
شرای اضطراری و بحرانی از دالی اصلی عمده فجاایع مایباشاد
[ .]3شناسایی دقیق خطارا در صانایع نفات و گااز و ارزیاابی و
مدیریت ریسک با هدف کااهش شاد و تکارار حاوادث پایش از
وقوع آنها و ب حداق رساندن صدم ب انسان و اموا از اهمیات
ویژه ای بر خوردار میباشد .آنچ باید ماورد توجا قارار گیارد آن
است ک ابتاد بزر یک حادث همیش ب متنی حتمای باودن آن
حادث نیست زیرا در اکثر موارد ابتاد حادث باا احتماا وقاوع آن
نسبت عکس دارد [.]9
مخازن ذخیره سازی نفت یکی از مهمترین تأسیساا صانتتی
است ک همواره در مترض ریسک انتشار مواد سمی آتش ساوزی
و انفجار می باشد ک در این میان آتش سوزی رایج ترین و انفجار
ب جهت میزان مر و میری ک ب دنبا دارد مهمترین ریساک
مخازن ذخیره سازی نفت و فارآورده هاای نفتای اسات [4و9و.]1
مهمترین پارامترهایی ک در انتخاب نوع مخزن ماورد توجا قارار
میگیرند شام فراریت یا ب عبار دی ر فشار بخار سمی باودن
و میزان آتشگیری ماده مورد نظر میباشد .گازها سایاال آتاش
گیر مواد شیمیایی خطرناک مانند اسیدها یا بازها و سایاالتی کا
از خود گازهای سمی منتشر می کنند بایاد در مخاازن در بسات

ن هداری و ذخیره شوند .از مخازن در بست می توان ب مخازن باا
سق ثابت مخاازن ساق شاناور مخاازن کاروی اساتوان ای و
مخازن سرد اشاره نمود .مخازن فرآوردههای سبک و فرار ک فشار
بخار مواد نفتی محتوی آنها میان  4/5تا  44پوند بر ایان مرباع
مطلق باشد ب سق شناور مجهزند .این نوع سق ها از ورود هاوا
ب مخزن و هم آمیزی با بخار های نفتی ممانتت میکنند و همین
امر سبا جلوگیری از انفجار و آتش سوزی جلوگیری میشود [.]5
در دنیا مطالتا زیاادی در زمینا حاوادث رخ داده در مخاازن
ذخیره سااز ی و فاراوردههاای جاانبی آن صاور گرفتا اسات و
مطالتة  313حادث در باین ساالهای  496۱تاا  3۱۱9در مخاازن
ذخیره سازی نشان میدهد ک  % ۴1از حوادث در پاالیش اه هاای
پتروشیمی ترمینا ها و مخازن نفتی ب وقوع پیوست است ک ۵5
 %از این حوادث آتش سوزی و انفجار باوده اسات [ .]5تحقیقاا
دی ری نشان می دهد ک در طی سا های 496۱تاا  3۱۱9حادود
 1۵۱مورد آتش سوزی در مخازن و انبارهای نفت در سراسر دنیا ب
وقوع پیوست است [ .]3در بخش انرژی جهان در باین ساا هاای
 3۱۱۴ -49۱۴صنتت نفت خسارا اقتصادی ناشی از حوادث با
حدود  4۱میلیارد دالر متاد  %35از ک زیان های اقتصادی را ب
خود اختصاص داده است ک از لحاا رتبا بنادی پاس از انارژی
هست ای در رتباة دوم قارار دارد [ .]6در مطالتا ای باا موضاوع
ارزیابی ریسک کاربردی در صنایع شایمیایی کا در ساا 3۱۱۴
منتشر شد عل ایجاد ریسک در این دست از صنایع تحات تاأثیر
س عام خطای انسانی خرابی تجهیزا و ساایر عواما (عواما
طبیتی و اقداما عمدی و تروریستی) مطرح و بررسی شد .در این
مقال پس از بررسی سوابق حاوادث ایجااد شاده در چناد صانتت
شیمیایی خرابی تجهیازا مهمتارین علا ایجااد مخااطرا بار
شمرده و علت آن را عدم برنام ریزی و زمان بندی مناساا بارای
تتمیر تجهیزا و صرف جویی در هزین شناخت شد [.]۴
با وجود کوششهای زیادی ک صنایع مختلا جهات مادیریت
ایمن مواد با خطرا آسیا پذیری بااال از نظار انفجاار اشاتتا و
سمیت انجام داده اند احتما بروز حوادث باا شاد آسایا بااال
وجود خواهد داشت .تتیین شد آسیا ناشی از انفجاار و آتاش-
سوزی و رهایش مواد سمی از اهمیت بسزایی برخودار ست .بر این
اساس اماروزه از روشهاا و نارم افزارهاای ماد ساازی گونااگون
متناسا با نوع پیامد جهت مد سازی استفاده می شود .از جمل
مزایای این مد سازی مشخص شدن حریم ایمن است تا بتوان در
صور وقوع چنین رویدادی افراد را از محدوده خطار دور کارده و
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میزان تلفا و خسارا را کاهش داد .شک شماره  4پیامد ناشای
از رهایش و انتشار مواد هیدروکربنی رفتار حریق و روابا اثارا
آن را نشان می دهد.
ناارم افاازار  PHASTیکاای از قااوی تاارین و مشااهورترین ناارم
افزارهای موجود در بررسای اثارا و پیامادهای ناشای از حریاق
انتشار و انفجار مواد قاب اشتتا و سمی میباشد .ایان نارم افازار
قادر ب مد سازی مراح مختل رهایش مواد ( اعم از خالص یاا
مخلوط) در محی شام تخلی تبخیر از حوضچ های ماایع و در
نهایت پخش مواد میباشد .هر دو نوع رهاایش پیوسات و رهاایش
ناگهانی در این نرم افزار قاب مد سازی هستند و شرای جوی نیز
ب عنوان یکی از دادههای ورودی ب این نرم افازار در نظار گرفتا
می شود [ .]۵الی ها و سطوح مختلفی جهت پیش یری کنتار و
کاهش در بروز و شد پیامدهای حاص از حوادث صنتتی وجاود
دارد کا الیا هااای حفاااظتی نامیااده ماای شااوند .برناما شاارای
اضطراری آخرین سطح حفاظتی یک واحد فرآیندی میباشد [.]9
اقداما واکنش در شرای اضطراری با توج با شاد حادثا
وستت دامن انتشار آلودگی و جمتیت در متارض خطار مشاخص
میشاود .بار ایان اسااس مرکاز Center of Chemical ( CCPS
 )Process Safetyساطوح اضاطرار را با چهاار دسات یاا ساطح
اضطرار ب صاور زیار تقسایم بنادی مایکناد [ )4 .]4۱ساطح
اضطرار :زمانی ک مواد خطرناک وجود داشت یا احتماالً وجود دارد
اما نشتی ریزش حریق یا انفجار رخ نداده و انتظار رخداد آن نیاز
وجود ندارد )3 .سطح اضطرار :زمانی ک اثرا سوء شدید سالمتی
وجود ندارد اما رهایش و یا حریق ممکن است توس افاراد شاال

ب علت بو یا ابر ایجاد شده تشخیص داده شود و جمتیات اطاراف
ممکن است ب آن توج کرده و سؤاالتی را مطرح کنند )9 .ساطح
اضطرار :زمانی ک رهایش یاا پتانسای رهاایش با عناوان عاما
تهدید کننده سالمت جامت شاللین اطراف مطرح بوده و احتماا
آن نیز ب واسط اقداما کنترلی اعما شده وجود داشات باشاد.
در این سطح افراد مسئو در شرای اضطراری شهری از موضاوع
آگاه خواهند شد تا در صور لزوم اقداما الزم در ایان زمینا را
انجام دهند .اگر کنتر از دست رود رهایش می تواند با صاور
شرای اضطراری در جامت در آمده یا اگر کنتار موفقیات آمیاز
باشد ب سطح اضطرار  3کاهش یابد )1 .سطح اضطرار :زماانی کا
رهایش رخ داده بتواند سبا بروز اثرا ناامطلوب بار روی جامتا
ساکن در اطراف ناحی صنتتی ب صاور گساترده شاود .در ایان
سطح کلی مسئولین مرتب با واکنش طرح اضطراری در شاهر از
حادث آگاه شده و اقداما مناسبی را ب کاار مایگیرناد .در ایان
سطح اقداما واکنشی مناسا ب جامت اطراف تسری می یابد .از
آنجا ک در بیشتر برنام های واکانش در شارای اضاطراری ارائا
شده سطوح اضطرار در نظار گرفتا نشاده و برناما واکانش با
صور کلی بیان گردیده است متیار زمان واکنش و هزینا هاای
مورد نیاز جهت کنتر شرای اضطراری نادیده گرفت میشود .با
هر میزان ک اقداما پیش یران در سازمانی تقویت شاود بااز هام
امکان وقوع حوادث وجود دارد .لذا آمادگی برای مقابل با وضاتیت
ب وقع پیوست و واکنش مناسا میتواند از پیامادهای حادثا با
نحو مؤثری بکاهد .بهرهگیری بهین از امکاناا در جهات کااهش
پیامدها از نکا اساسی و کلیدی است [44و.]43
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روش بررسی

جدول  :9تأثیرات سطوح مختلف تابش حرارتي []93
ميزان
پيامد ها

تشعشع
()KW/M2
6/5
1/0
4/5
12/5
26

33/5

تاب

آفتاب

در اثر تماع طوالني ايجاد عوارض نسبتاً خفيفي ميكند
ايجاد درد در افرادي كه حاداقل  26ثانياه در معارض آن
ميباشند ،سوختگي درجه اول
حداقل انرژي الزم براي ايجاد جرقه در پايلوتهاي چوبي
و ذوب شدن مواد پالستيکي
آسيب جدي به افراد در معرض ،در صورت نرسايدن تايم
نجات موجب مرگ ميشود
خسارت به واحدها و تجهيزات فرآيندي ،ايجاد مرگ آني
براي افراد در معرض آن
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در مطالت حاضر ب بررسی و مد سازی پیامد حاص از رهایش
میتانا گازی از مخزن سق شناور و همچنین تهیا و تادوین
طرح واکنش در شرای اضطراری در یک پاالیش اه میتانا گاازی
با توج ب سطوح اضطرار ارائ شده توس مرکز  CCPSپرداختا
شده است .در این ناحی از مخازن  5مخزن ذخیره میتانا گاازی
وجود دارد ک هر کدام از آن ها مقادار  5۱۱۱۱۱بشاک میتاناا
گازی در خود جای داده اند .همانطور ک پیشتر گفت شد در ایان
مطالت جهات ماد ساازی آتاش ساوزی از نارم افازار PHAST
استفاده شد.
فرآیند مد سازی پیامد ناشی از حریق مخزن میتاناا گاازی
مطابق با شک شماره  3انجام شد .هدف از بررسی و ماد ساازی
رهایش و آتش سوزی میتاناا گاازی در مخاازن ذخیاره تتیاین
شد پیامد و شتاع اثرا حاص از انواع آتش ساوزیهاا و طارح
واکنش در شرای اضطراری بتد از حادث مربوط میباشد .الزم ب
ذکر است تاکنون این گون مطالتا و برنام ای جهات واکانش در
شرای اضطراری بر روی مخاازن ایان پاالیشا اه صاور ن رفتا
است .منبع تغذی مخازن از خ لول عسالوی بنادرعباس تانمین
میگردد.
جهت مد سازی پیامد و توست یک برنام واکانش در شارای
اضطراری بایستی بدترین سناریوهای ممکن مد نظار قارار گیرناد.
سناریو توصی واقت ای است ک احتما وقوع آن در آیناده مای
رود و البت احتما ب این متنای نیسات کا آن واقتا حتمااً رخ
خواهد داد بلک ب این متنی است ک با توج با شارای موجاود
منطقی است ک انتظار وقوع آن حادثا را داشات باشایم .تتریا
سناریو از مقدماتیترین اقداما برای ارزیابی ریسک است و نشاان
میدهد ک انتظار چ رویدادی را باید داشت باشیم .ب طاور کلای
رها شدن یک ماده آتش یر در محی میتواند بر مواردی همچاون
مح قرار گرفتن تجهیزا کاشا خودکاار محا نصاا و قارار
گیری تجهیزا آتش نشانی و اطفاء حریق و آمادگی برای واکنش
در شرای اضطراری موثر باشد [49و.]41
نرم افزار  PHASTجهت مد سازی نیازمند اطالعاتی از جملا
نوع ماده مقدار آن (حجم وجارم) دماا و فشاار مااده در صاور
نشتی قطر روزنا و ارتفااع آن ارتفااع دیاوار حائا پارامترهاای
محیطی (دما رطوبت سارعت بااد پایاداری و ناپایاداری جاو) و
اطالعا دی ر در صور نیاز می باشد.

در این مد سازی شناسایی خطرا صور میگیرد ک بارای
این منظور در این مطالت از روش مطالت عملیا و خطر اساتفاده
شااده اساات .از میااان روشهااای متنااوع ارزیااابی ریسااک روش
 HAZOPدارای توانمناادیهااایی از جمل ا کش ا سیسااتماتیک
مخاطرا بالقوه عملیاتی فرایندی و ارائ راه کارهاای مناساا با
منظور ارتقاء سطح ایمنی و بهبود وضتیت عملیاتی تولید میباشد.
اساساً در مطالتا  HAZOPتتریفای کلای از فرآیناد ماورد نظار
صور گرفت و هر قسمت طراحی ب صور اصولی ماورد سائوا
قرار می گیرد تا مشخص شود چ ون انحرافا در طراحای ماورد
نظر پدید میآیند و عالوه بر آن متین گردد چ ون ایان انحرافاا
منجر ب باروز حادثا مایشاوند .بناابراین مطاابق باا نقشا هاای
جانمایی تجهیزا و ادوا مخازن و خطوط لول انتقا با گاره-
های مختل تقسیم بندی میشود .لذا خطرا فرآیندی باا توجا
کلما کلیدی انتخاب شده و برای بروز آن ها پیشنهادا کنترلی
ارائ می شوند [.]4۱
در این بررسی مخزن مورد نظر یک گاره در نظار گرفتا شاد.
اثرا ناشی از حریق بر اساس میزان تشتشع حاص در نظر گرفت
شدک جدو شماره  4میزان تاأثیرا تشتشاتا حریاق و تاأثیر
پذیری آن توس انسان را بیان میکند [ .]43از راهنماای تتیاین
ابتاد نشتی در سناریوهای مختل رهایش ک در جدو شاماره 3
ادائ شده میتوان در مد سازی استفاده کرد [.]45
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جدول  :2راهنماي تعیین ابعاد نشتي در سناریو هاي مختلف رهایش
روش
رديک

محاسبه

مشخص كردن
ابعاد نشتي

1

روش اول

2

روش دوم

3

روش سوم

يک بار  %26قطر آن و بار ديگر پاره گي
كامل لوله
نشتي را بدون در نظر گرفتن لوله را يک
بار  2اينچ و بار ديگر  4اينچ در نظر گرفت
قطر نشتي

ابعاد كيفي نشتي

(ميلي متر)

كوچک

 3تا 16

متوسط

 16تا 56

بزرگ

 56تا 156

پارگي كامل دستگاه

-

مشخصا مخزن میتانا گازی مورد مطالت در جادو شاماره
 9آورده شده است .در مد سازی پیامدها و اثرا ناشی از نشتی و
ترکیدگی اصوالً بایستی بدترین حالت و بد حالترین شرای جاوی
مورد مطالت قرار گیرد بنابراین بادترین شارای آب و هاوایی در
تابستان و زمستان با توج ب ساوابق ساا هاای گذشات منطقا
انتخاب شد [.]4۵-46
شرای آب و هوایی منطق جهت مد سازی در دو کالس آب و
هوایی در نظر گرفت شده است .جهت مد سازی اثارا ناشای از
آتشسوزی در مخزن ذخیره میتانا گازی اطالعاا الزم در نارم
افزار  PHASTوارد شدند .پس از تتیین شاد پیامادهای ایجااد
شده ناشای از آتاش ساوزی و ساطحبنادی الیا هاای اضاطرار و
اولویتبندی آنها اقداما الزم جهت کنتر آمادگی واکانش در
شرای اضطرای و کاهش اثرا پیامدها تحم اثرا و یاا انتقاا
اثرا ب شرکت های بیم گذار ارائ شدند.

جدول  -3مشخصات مخزن مورد مطالعه
نوع مخازن

قطر (متر)

سقک شناور

55

ارتفاع (متر)
14/31

با توج ب ارزیابی ریسک انجاام شاده باا روش  HAZOPمای
توان گفت ک در صور رهایش و نشتی میتانا گازی و بخاارا
قاب اشتتا با رسیدن یک عام حرار از جمل جرق های ناشی
از عملیا کار گرم الکتریست ساکن و باارور شادن مخازن از راه
های گوناگون و نیز برخورد صاعق و دی ر عوام آتاش ساوزی در
مخزن رخ خواهد داد.
با توج ب نوع ماده و شرای ذخیره آن ناوع آتشای کا ایجااد
میشود در حالت نشتی و تخلی بیشتر از نوع آتش استخری مای-

566666

محيط

اتمسفريک

باشد ک هم بر روی نقش و هم گراف مطابق اشاکا  5 1 9و 6
مشخص گردیده است .با توج ب داده هاا و اطالعاا ماورد نیااز
مد سازی مخزن شناور میتانا گازی انجام شد .شاک شاماره 9
مد سازی آتش استخری در نشتی  3۱میلی متری را نشان مای-
دهد ک این نشتی در انتهاییتارین قسامت مخازن بوجاود آماده
است.
شک شماره  1مد سازی اثرا ناشی از آتش سوزی رهاایش
آنی یک مخزن ساق شاناور محتاوی میتاناا گاازی باا میازان
تشتشتا  1کیلو وا بر متر مربع را نشان میدهد .باا توجا با
اینک این تخلی ب طور آنی صور میگیرد و بتد از تخلیا ماایع
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یافتهها

حجم (گالن)

دما

فشار
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قاب اشتتا ب یک منبع حریاق مایرساد یاک آتاش اساتخری
وسیتی بوجود خواهد آمد .مد سازی ب گون ای انجام شده اسات
ک اگر تخلی از دیواره مخزن صور گیرد نشان خواهد داد ک تاا
چ فاصل ای تشتشتا حریق اثر گذار خواهند بود .شک هاای 5

شکل  :3مقدار تشعشات بر حسب فاصله در
نشتی مخزن

شکل  :4مقدار تشعشات بر حسب فاصله در تخلیه ناگهانی
مخزن

شکل  :6تشعشات  4کیلو وات بر متر مربع در تخلیه آنی
مخزن

مخزن

آژانس حفاظت از محی زیست آمریکا در سا  499۴در رابط
با حوادث انفجار بخارا قاب اشتتا مخازن ذخیره اتمسفریک ک
بدلی ایجاد جرق حاص از کار گارم حاادث شاده بودناد بیانیا
ایمنی شیمیائی صادر و در آن ب پیشنهاداتی برای کاهش خطرا
مربوط از قبی  :بهبود ارزیابی مخاطرا و همچنین انادازهگیاری
صحیح گازهای قاب اشتتا موجود در هوا اشاره نموده اسات .بار
پای پژوهشهای انجمن نفت ایاال متحده آمریکا  %4۱از انفجارها

و حریقها در اثر الکتریسیت ساکن ایجاد شاده اناد کا از جملا
عواملی ک سبا بارور شدن مخزن با الکتریسیت ساکن میگاردد
پخش شدن مایتا ب صور قطرا کوچک و اصطکاک مایتاا
هن ام جریان در خطوط لول میباشند [.]4۴
مواد با قابلیت اشتتا باال جهت جلوگیری از تولید بخارا قاب
اشتتا و انفجار درون مخازن شق شاناور ذخیاره مایکنناد .در
مواقتی ک اندازه مخزن افزایش یابد فشار بخار مایع ذخیره شاده

مجله مهندسي بهداشت حرفهاي ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز 9314

] [ Downloaded from johe.umsha.ac.ir on 2023-01-08

بحث

شکل  :5تشعشات  4کیلو وات بر متر مربع در نشتی

و  6میزان تشتشتا بر حسا فاصل در آتاش اساتخری را نشاان
میدهد .با توج ب شرای محیطی بدترین اثرا در فص تابستان
ب دلی سرعت باالی وزش باد و دمای باالی محی و پایداری جو
نسبت ب فص زمستان میباشد.

بررسي و مدل سازي اثرات ناشي از آتش سوزي مخزن ذخیره میعانات گازي در حال ساخت یک پاالیشگاه 33/

زیاد شده و نقط اشتتا آن کمتر از دمای ذخیره سازی میگردد
در این صور مخازن سق شناور ب مخازن ساق ثابات تارجیح
داده میشود این نوع سق ها از ورود هوا ب مخزن و همآمیزی باا
بخارهای نفتی ممانتت میکند و از این راه انفجار و آتاش ساوزی
ک ممکن است از جرق ساکن ایجااد شاود جلاوگیری ماینمایاد
[ .]49اما باز میتوان اثرا آتش سوزی مخزن را ب دلیا خرابای
پوشش الستیکی مخزن سق شناور در نظر گرفت ک برخاورد باا
یک منبع قاب اشتتا از جملا یاک صااعق باعاج ایجااد آتاش
سوزی میشود.
ناحی مخازن این پاالیش اه در مرحل ساخت میباشد و هماین
مورد نقطا قاو ایان پاژوهش اسات لاذا مای تاوان باا توجا و
پیامدهای ناشی از آتش سوزی اقداما پیش یران را قب از اینکا
اقداما اصالحی و کنترلی موردنیاز باشند را اجرا نمود .نتایج ایان
پژوهش نشان می دهد ک وجود برناما شاراط اضاطراری نا با
صور کلی بلک ب شاکلی کا باا صارف بهینا وقات و هزینا
باالترین اثر بخشی الزم را داشت باشد امری الزامی اسات .در ایان
مرحل یکی از اقداما مؤثر در کاهش تلفا انساانی تجهیازا و
زیر ساختها در ضمن وقوع حادث تدوین طرح واکنش در شرای
اضطراری و کنتر اثرا ناشی از آتش سوزی خواهد بود.
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شوند .در ذی پیشنهاداتی در راستای اقداما پیش یران اصالحی
و کنترلی آتش سوزی در مخازن جهت افزایش ضریا اطمیناان و
هماهن ی ارائ شده است:
 -توصی میشود مطابق با استاندارد  API 650و IPSe-sf-
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Abstract
Background & objective: Oil storage tanks are major industrial facilities which always pose risks of toxic
substance release, fires and explosions. Fire has been recognized as the most common risk associated with such
facilities, while explosion is the most important one in terms of ability to claim human lives and damage
property. The current study aimed at investigating and modeling the effects of fires occurring in a gas
condensate tank farm, according to which the level of possible emergencies were specified using the guidelines
provided by the Center for Chemical Process Safety. Lastly, control measures were recommended.
Methods: In the present study, the release and leakage of gas condensate from floating roof tanks were assessed
using HAZOP method. Then, using PHAST software, the amount of radiation intensity received by the
surrounding environment was determined, safe boundaries were computed, and according to the CCPS standard
the emergency levels were determined.
Results: modeling was performed based on the maximum capacity of tanks for both cold and hot seasons. The
results revealed that safe distance for a maximum amount of irradiation density (4 KW/m2) related to a sudden
release were 60 and 140 meters, respectively.
Conclusion: according to the current condition of the plants and storage tanks, a plan was recommended for
emergency management and practical suggestions were provided to improve the reliability and consistency.
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