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مقدمه

مواد و روش ها

سالهاست از صنعتي شدن بشر ميگذرد .تجربه واحدهای

در اين تحقیق پس از مشخص شدن هدف که تجزيهوتحلیل

صنعتي و بهويژه شیمیايي نشان داده است که مخاطرات

مخاطرات فرآيندی ناشي از رهايش مواد قابل اشتعال در

عملیاتي و فرآيندی ،جزء الينفک واحدهای شیمیايي هستند.

واحد تولید و ذخیره گاز مايع شرکت پااليش نفت تبريز

تعداد انفجارها ،حوادث و مخاطرات در ابتدای انقالب

ميباشد ،ابتدا به تعريف و شرح واحد موردنظر پرداخته شد و

صنعتي به حدی زياد بود که بشر را به فکر واداشت که به

پسازآن با توجه به نتايج تکنیک HAZOPمبني بر خطرات

همراه پیشرفت فنّاوری ،بايد به دنبال افزايش سطح ايمني

بالقوهای که پتانسیل رهايش مواد ،آتشسوزی و انفجار را

واحدها نیز باشد .زيرا در صورت عدم توجه به مسائل ايمني،

داشتند شناسايي گرديد .جهت ارزيابي کمي ريسک

شدت مخاطرات باال و صدمات ناشي از حوادث فرآيندی

سناريوهايي که احتمال نشت مواد از تجهیزات ،آتشسوزی و

غیرقابلجبران خواهد بود [.]3حوادث فرآيندی و افزايش

انفجار  ،توسط نرمافزار  PHASTمدلسازی گرديد.در

ظرفیت فرآيندهای شیمیايي ،طراحان را بر آن داشت که تا

مراحل اولیه اين تحقیق اطالعات الزم در خصوص برجها،

ضمن ايجاد استانداردهای جديد يا اضافه نمودن بندهای

ظروف دريافتکننده ،لولههای فرآيندی و مخازن ذخیره

جديد به استانداردهای قديمي ،سیستمهای ايمني را بررسي،

بوتان ،پروپان و گاز مايع موردمطالعه ازجمله ابعاد ،قطر،

طراحي مجدد و تقويت نمايند .بهطوریکه امروزه بر اساس

ضخامت ،جنس ،دما و فشار و میزان تولید و غیره ،از طريق

قوانین ايمني ،مهندسان طراح ملزم به رعايت حداقلهای

مطالعات کتابخانهای و میداني با مراجعه به ادارات

استاندارد در طراحي دستگاهها و فرآيندهای شیمیايي

بهرهبرداری واحد گاز مايع ،عملیات بهرهبرداری مخازن،

ميباشند و در صورت ايجاد حادثه به دلیل عدم رعايت

 ،HSEمهندسي پااليش و تعمیرات جمعآوری گرديد .با

استانداردها ،مسئول اصلي حادثه طراح ميباشد[ .]0بديهي

توجه به ماهیت گازهای بوتان ،پروپان و  LPGدر اين

است در واحدهايي که ماهیت خطرناكتری دارند ،رعايت

پژوهش از منظر اشتعال و انفجار و خطرات مربوطه تحت

مسائل ايمني در طراحي و بهرهبرداری از واحدها با دقت و

سناريوهايپارهگي کامل ،نشتي و رهايش مواد در لولههای

جديت بیشتری دنبال ميشود .در طراحي فرآيندهای

فرآيندی توسط نرمافزار PHASTموردبررسي و آنالیز قرار

شیمیايي و در عمر مفید کارخانهها روشها و استانداردهای

گرفتند که نتايج آنالیز به صورتهای نوشتاری و منحني در

ايمني بايد بکار گرفته و اجرا گردد .افزايش ظرفیت واحدها،

اين مقاله ارائه گرديده است ،در ادامه کلیات مراحل تحلیل

نتیجه پیشرفت تکنولوژی است ولي پیامد حوادث در

پیامد ارائه ميگردد.

واحدهای جديد بدتر از واحدهای قديمي ميباشد.

مراحل تحلیل پیامد

بهعنوانمثال فرض کنیم ظرفیت يک واحد الفین قديمي زير

حوادث واحدهای فرآيندی همواره با يک واقعه آغاز مي-

 322هزار تن در سال و ظرفیت واحد الفین جديدی ،تقريباً

شوند .چنین وقايعي ميتواند شامل ترکیدن و يا شکستن

 30برابر ظرفیت واحد قديميتر باشد ( تقريباً باالی 3/0

خطوط لوله ،سوراخ در مخازن ذخیره و يا وقوع واکنشهای

میلیون تن ) در صورت بروز حادثه در واحد جديد ،پیامد آن

غیرقابلکنترل باشد .اين وقايع عالوه بر اينکه با از دست

 30برابر بزرگتر از واحد قديمي خواهد بود .برای جلوگیری

رفتن مواد از منبع ذخیره همراه است ،منجر به پخش و

از ايجاد مخاطرات ،بايد ابتدا مخاطرات را شناسايي و سپس

گسترش مواد در محیط اطراف محل حادثه ميگردند .اين

ارزيابي نمود[.]3

مواد غالباً دارای خصوصیات مخاطرهآمیزی مانند سمیت و يا
اشتعالپذيری ميباشند که با انتشار آنها احتمال بروز حوادث
ثانويهای مانند آتشسوزی ،مسمومیت و انفجار وجود دارد.
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لذا پیشبیني رفتار سیال بعد از رهايش و انتشار بهمنظور

 -سیستمهای تخلیه اضطراری مانندديسکهای پاره شدني و

تخمین پیامدها وصدمات احتمالي امری ضروری است.

شیرهای 3اطمینان0

مراحل تحلیل پیامد در يک واحد فرآيندی به شرح زير

مواد
خطرناك

ميباشد[.]1
انتخاب سناريو

رويدادهاي
ديگر

 تحلیل شرايط مؤثر بر سناريوی انتخابشده-مدلسازی حوادثي که در اثربه وقوع پیوستن سناريو ايجاد

انفجار

ميگردد.
-تحلیل نتايج ،نتیجهگیری و در صورت امکان ارائه راهکار

شده

انتخاب سناريو

واكنشهاي

در مرحله اول سناريوها يا حوادثي که عواقب آنها

غيرقابل كنترل

سناريو :حادثه يا ترکیبي از حوادث است که وقوع آن منجر

نشتي از مايعات تحت فشار
اتمسفر

تخليه

فازهاي تغليظ

موردتوجه است ،انتخاب ميشوند .با توجه به شکل ،3

نشت مايعات
تحت فشار

تشكيل
حوضچه

مايعدوفازيگاز

تبخير
حوضچه

تخليه و
تبخير آني

گرد و غبار
رويدادهاي
فيزيكي

انتشار
حريقهاي
خارجي

خنثيسبكسنگين

به تولید مخاطرات فرآيندی چون آتش ،انفجار يا رهايي مواد
سمي ميشود .کلیدیترين مرحله در ارزيابي پیامد ،همین

BLE
VE

محاسبات ميگردد .در حالت کلي سناريوها به دودسته تقسیم
ميشوند.
سناريوی بدترين حالت : 3سناريوی است که در صورتوقوع ،شديدترين و بیشترين مقدار خسارت به افراد و يا

استخر
ي

گام نخست است .چراکه برگزيدن سناريوهای قابلاعتنا از
بین تعداد بسیار زيادی گزينه ،باعث کاهش زمان و حجم

آتش

آتش
ناگهاني

VC
E

اثرات فيزيكي و
موج فشاري
انفجار

اثرات
گرماي
تابشي

آتش
فوران
ي

آتش
كروي

اثرات سمي

پيامدهاي
نهايي

تجهیزات وارد ميشود.
ساير سناريوهای انتشار: 0احتمال وقوع ساير سناريوهایانتشار به سناريوهای بدترين حالت بیشتر بوده ولي عواقب و
پیامدهای ناشي ازرخداد آنها بهمراتب کمتر از سناريوی
دسته اول ميباشند.
تجهیزات و وسايلي که جهت انتخاب سناريو مناسب هستند
به شرح زير ميباشد.
سیستمهای نقلوانتقال مواد در واحد فرآيندی:
 خطوط لوله ،فلنجها ،پمپها ،شیرآالت و اتصاالتمخازن ذخیره مواد سمي و قابل اشتعال
 تجهیزاتي که با دما و فشار باال کار ميکنند :راکتورها،مبدلهای حرارتي ،برجهای تحت خأل و مخازن تحتفشار

شکل  :3سناريوهای مختلف و پیامدهای ناشي از آنها []4

تحلیل شرايط مؤثر بر سناريوی انتخابشده
در اين مرحله سعي ميشود تمام شرايط فیزيکي تأثیرگذار بر
حادثه شناسايي شود .يعني برای هر يک از سناريوها بهطور
جداگانه ،عواملي که بر چگونگي شکلگیری و پیشرفت آن
مؤثرند ،بايد مشخص شوند .برای مثال اگر سناريو موردمطالعه
نشت ماده شیمیايي از سوراخ ايجادشده در جداره يک مخزن
نگهداری باشد ،قبل از سعي در پیشبیني چگونگي رهايي و
اثرات آن بايد تمامي عوامل تأثیرگذار در اين فرآيند بررسي
1

Worst Case Scenario
Alternative Release Scenario

2
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شود .در اين سناريو چگالي ماده رهاشده نسبت به هوا ،دمای

نهايي طي ميکند ،ميتوان حادثه موردنظر را مدلسازی

انتشار ،دمای محیط و نیز سرعت رهايش ازجمله عوامل مؤثر

کرد.

هستند .کشف و در نظر گرفتن اين عوامل ،کمک به

مدلسازی تخلیه و انتشار مواد در محیط زيست

برگزيدن مدل مناسب برای شبیهسازی حادثه در مرحله بعد
ميکند.

مراحل انتشار گازها و مايعات اندکي باهم تفاوت دارد.
رهايش مايعات شامل سه مرحله تخلیه و خروج مايع از منبع

مدلسازی حوادثي که در اثربه وقوع پیوستن سناريو

انتشار ،تشکیل حوضچه و تبخیر و انتشار مايع تخلیهشده مي-

ايجاد ميگردد

باشد.درحاليکه رهايش گازها در محیط شامل مراحل تخلیه

بهوسیله مدلهای رياضي ،توالي رخدادهای پس از وقوع يک

و رهايش گاز از منبع انتشار و پخش و انتشار گاز ميباشد .در

سناريو پیشبیني ميشوند .از نتايج حاصله در اين مرحله در

شکلهای  0و  1اين مراحل نشان دادهشده است [.]4

مرحله بعد ميتوان برای تخمین پیامدها و خسارات استفاده

تخليه و خروج مايع

کرد .پس از انتخاب سناريوهای منطقي ،مهمترين عامل در
انجام صحیح ارزيابي پیامد ،برگزيدن مدلي صحیح است که

پخش و انتشار

بتواند تا حد امکان ،حادثه را نزديک به حالتي که در واقعیت
رخ ميدهد شبیهسازی کند.
اکثر سناريوها بهصورت خروج يک ماده خطرناك از يک
منبع در اثر ايجاد يک نشتي و يا پارگي در نظر گرفته مي-
شوند .بنابراين در ابتدا و با توجه به شرايط حاکم ،مدلي برای
پیشبیني چگونگي رهايش آن از منبع بايد انتخاب شود .پس

تشكيل حوضچه

شکل :0مراحلپخشوگسترشمايعاتدرمحیط زيست
پخش و انتشار

تخليه و خروج گاز

از رهايش ،انتشار صورت ميگیرد .برای شبیهسازی اين
مرحله نیز مدلهای شناختهشدهای وجود دارد .در اين مدلها
تأثیر عواملي چون پايداری جو و وزش باد ،منظور ميشوند.
بهوسیله اين مدلها توزيع غلظت ماده رهاشده نسبت به
مسافت از منبع انتشار محاسبه ميشود .اکثر مدلهای موجود
پیچیده و شامل محاسباتي بسیار زمانبر هستند ،لذا در اين
مرحله تمايل بسیاری نسبت به استفاده از نرمافزارهای موجود
برای مدلسازی ،وجود دارد .ازجمله اين نرمافزارها ميتوان
به نرمافزار  PHASTاشاره کرد که توانايي مدلسازی رهايش
مواد و حوادث ناشي از آنها رادارند.بروز يک حادثه منجر
به آزاد شدن مقداری از مواد شیمیايي به محیط ميگردد.
عالوه بر نوع حادثهای که منجر به خروج مواد از تجهیزات
فرايندی شده است ،عوامل مختلف ديگری بر
شکلگیری پیامدهای نهايیمؤثرند .با توجه به مراحل مختلفي
که يک ماده از زمان شروع تخلیه تا زمان وقوع پیامد مخرب

شکل :1مراحل پخش و گسترش گازها در محیط زيست

با توجه به جدول  ،3بهمنظور درك رفتار سیال پس از رهايش
و پیشبیني چگونگي توزيع سیال منتشرشده ضروری است تا
فرآيند تخلیه مواد مدلسازی شود .برای آگاهي از پیامدهای
انتشار يک سیال بايد روند انتشار ،غلظت مواد و رفتار
ترمودينامیکي سیال قابل پیشبیني باشد [.]4جهت مدلسازی
تخلیه مواد نیاز به يک مدل تخلیه جرمي مناسب است که
همراه با موازنه جرم بتواند جرم باقیمانده در دستگاه و يا
مخزن حادثهديده را تعیین نمايد .مدلهای تخلیه مواد توانايي
پیشبیني شدت و سرعت تخلیه مواد ،مقدار کل ماده
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پخششده و حالت فیزيکي ماده در هنگام تخلیه رادارند.

نظر گرفتن تأثیرات اين پارامترها در چگونگي رهايش مواد

شدت تخلیه مواد تابعي از زمان ميباشد و در اکثر مواقع

نیاز به مدلهای بسیار پیچیدهای ميباشد[.]3[،]4

باگذشت زمان کاهش مييابد .از طرفي دما و فشار فرآيندی
نیز باگذشت زمان دائماً در حال تغییر ميباشد ،لذا برای در
فاز سیال در

فاز سیال در دمای

شرايط فرآيندی

محیط

گاز

گاز

گاز

مايع

مايع

گاز

مايع

مايع

جدول  :3فاز سیاالت در زمان تخلیه از مخزن به محیط زيست

فاز نهايي سیال برای مدلسازی
گاز
گاز
گاز جز اينکه نقطهجوش ماده در محیط کمتر از  42درجه فارنهايت باشد
مايع جز اينکه نقطهجوش ماده در محیط بیشتر از  42درجه فارنهايت باشد

مايع

رهايش و پخش مواد شیمیايي به محیط بیرون يکي از

فواصلمختلف از مبدأ 3حادثه ،که از مدلسازی منتج

مخاطرات عمده در صنايع شیمیايي ميباشد .مخاطرات

شد ،با مقادير مجاز يا قابلتحمل که در مراجع وجود

مربوط به مواد سمي به دو فاکتور مهم میزان سمیت

دارد،مقايسه ميشود.
جدول :0سطوح مختلف ERPG

مواد و مدتزمان استنشاق و تماس با آنها وابسته

حداکثر میزان غلظتقابلتنفسي که هیچيک از

است .جهت ارزيابي اثرات سمیت مواد معیارها و
پارامترهای گوناگوني وجود دارد .در ارتباط با

افراد در معرض قرارگرفته برای مدتزمان يک
ERPG-1

ساعت دچار هیچگونه آسیبي نشوند .ازجمله

چگونگي ارزيابي خسارتهايي که افراد در اثر تماس

حوادث زودگذر و يا استنشاق واضح بوی اين

با مواد سمي به آن دچار ميشوند روابط و پارامترهای

مواد اشاره کرد.
حداکثر میزان غلظت قابلتنفسي است که

از پیش تعريفشدهای وجود دارد که با استفاده از

هیچيک از افراد در معرض قرارگرفته برای

آنها ميتوان درجه خسارت را معین نمود .يکي از
مهمتريناين معیارهاERPG1،ميباشد که در جدول 0

مدتزمان
ERPG-2

که در تواناييهای فردی برای کارهای حفاظت
شخصي خللي ايجاد کند.

تحليل نتايج ،نتيجهگيری و در صورت
امکان ارائه راهکار
معیارهای موجود ،شدت آسیبرساني حادثه مشخص

برگشتناپذيری نشوند .يا آنکه آسیبها و
نشانههای در معرض قرارگیری بهگونهای نباشد

شرح دادهشده است ].[3]،[4

بر اساس نتايج خروجي از مدل و سنجیدن آنها با

يک

ساعت

دچار

آسیب

حداکثر میزان غلظت قابلتنفسي است که جان
ERPG-3

هیچيک از افراد در معرض قرارگرفته برای
مدتزمان يک ساعت به خطر نیفتد.

ميشود .برای مثال فشار ايجادشده در اثر انفجار يا

همچنین درصورتيکه سناريو موردبررسي انتشار يک

میزان تشعشع حرارتي رسیده در اثر آتش ،برای نقاط با

ماده سمي در محیط باشد ،توزيع غلظت ماده منتشرشده
در فواصل مختلف ،با آستانه سمیت آن ماده مقايسه
شده و محدوده خطر مشخص ميشود.

1Emergency Response Planning Guideline
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جدول :4سناريوهای انتخابشده

يافتهها
شرايط جوی منطقه

سنار

نوع

يو

سناريو

عوامل جوی هريک بهگونهای سبب ايجاد تغییر در
رفتار انتشار مواد ميگردند ،مهمترين عوامل جوی

3

رهايش

اول سال

0

رهايش

1

دما
رطوبت

41

%

سرعت باد

30

m/sec

پايداری جوی

C

-

رهايش

از مخزن گاز
بوتان در اثر

0004m3

C3H8,
C4H10

ترکیدگي

نتايج رهايش مواد از لوله  4اينچي مخزن گاز مايع

-

دما

4

C

رطوبت

40

%

سرعت باد

4

m/sec

پايداری جوی

D

-

اطالعات مربوط به سناريو و شرايط عملیات
در اين بخش از مقاله با توجه به اهمیت و خطر واحد
گاز مايع پااليشگاه نفت تبريز ،يکي از سناريوهايي که
از احتمال وقوع بیشتر برخوردار است به شرح جدول
( )4مدلسازی و مورد آنالیز قرار گرفتند .در ادامه به
بررسي و آنالیز هر يک از اين سناريوها در شکلهای 0
تا  3پرداخته ميشود.

مايع در اثر

رهايش مواد

واحد

03

دوم سال

از مخزن گاز

414m3

C3H8,
C4H10,
C5H12

ترکیدگي

C

شرايط آب و هوايي مربوط به بازه زماني ششماهه

اينچي مخزن

-

رهايش مواد

جدول  :1شرايط آب و هوايي منطقه
شرايط آب و هوايي مربوط به بازه زماني ششماهه

از لوله 4

C3H8,
C4H10,
C5H12

گاز مايع

باد و پايداری جوی ميباشند .شرايط آب و هوايي اين
اقتباسشده است مورداستفاده قرار گرفت.

جريان سيال

رهايش مواد

مؤثر در انتشار مواد شامل دمای محیط ،سرعت ،جهت
منطقه به شرح جدول  1که از سايت هواشناسي تبريز

شرح سناريو

حجم

ترکيب

شکل :4ارتفاع ابر گازی تشکیل يافتهناشي ازرهايش مواد از لوله 4
اينچي مربوط به مخزن گاز مايع به مدت  32دقیقه

بررسي رهايش مواد شیمیايي ازتأسیسات و تأثیرآن بر محیطزيست

نتايج رهايش مواد از مخزن گاز مايع در اثرترکیدگي

03

نتايج رهايش مواد از مخزن گاز بوتان در اثر ترکیدگي

شکل :0تاثیر بیشترين غلظت ابر گازی تشکیل يافته ناشي از

شکل :4تاثیر بیشترين غلظت ابر گازی تشکیل يافته ناشي از

ترکیدگي مخزن گاز مايع

ترکیدگي مخزن گاز بوتان

شکل  :4تاثیر بیشترين غلظت ابر گازی تشکیل يافته ناشي از

شکل  :4تاثیر بیشترين غلظت ابر گازی تشکیل يافته ناشي از

ترکیدگي مخزن گاز مايع و تاثیر آن بر محیط زيست و پااليشگاه

ترکیدگي مخزن گازبوتان و تاثیر آن بر محیط زيست و پااليشگاه

بحث و نتيجهگيری
با توجه به شکل  ،4در صورت رهايش گاز در محیط
به مدت  32دقیقه از لوله  4اينچي مخزن گاز مايع،
ميتواند ناحیهای به مساحت  34320مترمربع را با
غلظت4404/03 ppmتحت پوشش خود قرار داده و
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آلوده کند .همچنین با توجه به شکلهای  0و 4در

[ ]0گوهر رخي ،م ،.ترابي ،م ،.اکبری ،ف ،.گلعذاری ،ف، .

خصوص رهايش گاز از مخازن ذخیره گاز مايع و گاز

ارزيابي کمي و کیفي ريسک در واحدهای فرآيندی ،تهران،

بوتان در اثر ترکیدگي مخزن به ترتیب ميتوانند

دانشگران صنعت پژوه ،چاپ اول.3144،
[ ]1عبدالحمیدزاده ،بهمن ،.هاشمي ،وحید ،.دستورالعمل روش

مناطقي به مساحت  444410مترمربع را با غلظت

آنالیز پیامد و استفاده ازآن در مديريت ريسک  ،.دانشگاه صنعتي

 4404ppmو در رهايش از مخزن گاز بوتان ناحیهای

شريف ،دانشکده مهندسي شیمي ونفت ،مرکزطراحي فرآيند،

به مساحت  3444444مترمربع را با غلظت 4043ppm

ايمني وکاهش ضايعات.
[4] Mannan, S., Lees, L.,2005, Loss Prevention in the

تحت پوشش ابر گازی خود قرار داده و اين ناحیه را

Process Industries, Hazard identification, assessment and

آلوده کند .در تصاوير  4و 4ناحیههايي با غلظتهای

control., Elsevier, Third edition, Oxford.

متفاوت با ترکیب رنگهای قرمز (بیشترين غلظت

[5] American Institute of Chemical Engineers (AIChE),
Guidelines for Chemical Process, Quantitative Risk

آلودگي) ،سبز و آبي (کمترين غلظت آلودگي) و

Analysis, Second edition, New York, 2000.

تمامي فضای سبز ،ساختمانها و تاسیساتي که در

[6] Lees, F.P.,1996, Loss Prevention in the Process
Industries,Butterworth- Heinemann Wobourn; MA;Vol. 3.

پوشش اين ابر گازی و در معرض آلودگي قرار دارند

[7] Doe Handbook ,Temporary Emergency Exposure

مشاهده ميشود و با توجه به اشتعال اين توده گازی،
تمامي فضای سبز ،همچنین قسمتي ساختمانها و از
تاسیساتي که در معرض اين ابر گازی قرار دارند از بین
خواهند رفت.
استاندارد دارای کمترين چرخه حیات انتشار گازهای
گلخانهای در مقايسه با ساير سوختهای تجاری است.
پتانسیل کاهش اوزون با استفاده از اين سوخت به
نصف بنزين کاهش مييابد ،همچنین انتشار
هیدروکربنهای نسوخته  3/1اکسیدهای نیتروژن ،%02
منواکسید کربن  %42در مقايسه با بنزين کاهش
مييابد.ازآنجا که گازمايع حاوی پروپان ميباشد که
سنگینتر از هواست و در صورت نشت ،بهصورت لکه
روی سطح زمین باقي مانده و در آبهای زيرزمیني نیز
نفوذ ميکند .امکان شعله ور شدن آن روی سطح زمین
نیز هست .لذا از اين حیث بايد در حمل و نقل و حین
استفاده،

Department of Energy, DOE-HDBK-1046-2008.
API

Analysis

Consequence

][8

Recommendations,MieezyslawBorysiewicz”MAHNAZ”.
[9] Det Norske veritas; QRA training course, module
10,Consequences modeling,2004.

از ديدگاه زيست محیطي استفاده از LPGبه صورت

نهايت

Limits for Chemicals: Methods and Paractice US,

دقت

در
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