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  :چکیده

نعت ت این صمی باشد. از محصوال در حال توسعهمنبع اقتصادي براي کشورهاي  عمده ترینصنعت نفت و گاز 

موجب  عگاز مایاست. حادثه اي که در مخازن ذخیره سازي و حمل و نقل  LPGگاز مایع یا  بزرگ و پرمصرف،

و ارائه  BLEVEشناخت پدیده  نام دارد. یا انفجار بخار مایع جوشان  BLEVEبیشترین تلفات جانی و مالی شده 

در  مخزن یکرتی به مدلسازي حراز اهداف این مطالعه است. در مطالعه حاضر راه هاي مقابله و پیشگیري از آن، ا

و  ورشیدخچهار حالت مخزن عایق احاطه در آتش، مخزن بدون عایق احاطه در آتش، مخزن عایق در معرض تابش 

نتایج  ب،ر متلبا حل معادالت بدست آمده در نرم افزا مخزن بدون عایق در معرض تابش خورشید پرداخته می شود.

ار و فاز بخار ند، دیوار ناحیه بخنرا تسریع ک BLEVEد وقوع ننشان دادند که مهمترین نواحی مخزن که می توان

جه حاصل ن نتیهستند. چون دماي این دو ناحیه در مدت زمان شبیه سازي بیشترین افزایش را داشتند. همچنین ای

کمک کند؛  BLEVEه طور مؤثري در افزایش زمان وقوع می تواند ب در حالت احاطه کامل آتش، شد که وجود عایق

ه در آن التی کدر نهایت در مطالعه حاضر معلوم شد ح ولی عایق براي شرایط تابش خورشید تأثیر چندانی ندارد.

   را داراست. BLEVEمخزن بدون عایق در آتش احاطه شده، بیشترین پتانسیل وقوع انفجار 

  BLEVE  مدلسازي حرارتی، ، LPG ایمنی در صنعت ، انفجار مخازن : هاواژه کلید
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  گاز مایع چیست؟ - 1-1

هاي اصلی کاري قرار گرفته است. منابع فسیلی تولید امروزه تأمین انرژي براي کشورهاي جهان در اولویت

است در عین حال که این منابع، آلودگی زیست محیطی انرژي مانند نفت و گازوئیل و غیره در حال اتمام 

شوند. لذا استفاده از منابع سوخت جایگزین در تمامی صنایع الزامی شده است. از بین زیادي را منجر می

نگهداري و حمل و نقل شود. به دلیل مناسب بودن جایگزین می، سوخت گاز مایع فسیلیهاي سوخت

شوند، گاهی اوقات همراه با می آلوده هاي فسیلیکه جایگزین سوختمثل گاز مایع  یپاک فسیلی سوخت

  مهمترین این حوادث بوده اند.  1BLEVEحوادثی بوده اند. انفجارهاي 

تبدیل به  2cm/fkg( 8( تحت فشار حداکثر Cº 21 گاز مایع عبارت است از گازهاي نفتی که در دماي 

ل و ان (نرما، بوتهاي پروپان، پروپیلننامند و از هیدروکربنشوند و آن را اختصارا گاز مایع میمایع می

 841دارد(استان گرددایزو) و بوتیلن و یا مخلوطی از آنها که به صورت مایع درآمده باشد، تشکیل می

،1388(.  

گاز هیدروکربنی بوتان و پروپان یا ترکیب آنها  گاز مایع به دوعبارت است از ( 2گاز مایع تعریف دیگري از

شوند. معموال مقادیر کمی از ترکیباتی چون پروپیلن و شود که در حالت مایع نگه داشته میمی فتهگ

 3)بوتیلن نیز در گاز مایع موجود است.

                                      
1 Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion 
2 Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

  سایت ویکی پدیا3   
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 صنعت تولید گاز مایع و بازار مصرف آن - 1-2

LPG .در کشورهائی که نفت  در پاالیشگاه محصول فرعی تصفیه گاز طبیعی و پاالیش نفت خام است

برداشته شده با مقدار قابل توجهی گاز همراه است، تولید ال پی جی از این گازها کامال مقرون به صرفه 

 2کیلوئی و  11کیلوئی،  50گویند که در سیلندرهاي قابل حمل گاز مایع می LPGاکثر مردم به  است.

رسد. قبل از اینکه شهرها لوله کشی گاز طبیعی شوند عمده کیلوئی (پیکنیکی) در ایران به فروش می

برقی براي روشنائی، گاز مایع سیلندري بود که بعد از لوله مصرف خانه ها براي اجاق ها و در زمان بی

  1شود.می ها استفادهکشی شبکه گاز طبیعی براي هر خانه، دیگر کمتر در خانه

در مخازن بزرگتري که در محل تولیدي صنعتی نصب شده است استفاده  LPGبراي مصارف صنعتی از 

هاي هاي حمل گاز مایع (گازکش) مستقیم از پاالیشگاه و یا شرکتمی شود. این مخازن به وسیله ماشین

  2شوند.توزیع گاز مایع پر می

و بیشتر  اي مسکونی و تجاري کشورهاي در حال توسعه)، مخصوصا در بخش هLPGتقاضا براي گازمایع (

ه ایش ادامه افزتوسعه یافته رو به فزونی است. استفاده از سوخت پاك و سوخت گازي مورد انتظار است ب

یابد. می دهد همچنانکه رشد جمعیت و تقاضاي کل براي انرژي در این نواحی به همان نسبت افزایش

LPG ر ، د هاي آب داغ و پختن، به عنوان خنک کننده (کولر)، سیستمدر گرمایش خانگی یا صنعتی

 تفادههاي قیر و غیره و همچنین در یک مقیاس محدود به عنوان یک سوخت موتور اسها، دیگمشعل

 . )Elatabani,2010( شودمی

هم اکنون به دلیل گسترش شبکه گازرسانی به شهرها، مصرف ال پی جی در کشور کاهش یافته است. 

درصد کاهش یافته  8در کشور بیش از  1392) نسبت به سال 1394مصرف کنونی ال پی جی (سال 

                                      
  سایت ویکی پدیا1

  سایت ویکی پدیا2 
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تومان در هر کیلو کاهش یافته،  230تومان به  540است. ولی با توجه به اینکه قیمت ال پی جی از 

  . 1قاضا براي ال پی جی  به شدت باال رفته استت

هاي نفتی به دلیل پائینتر بودن هزینه ساخت جایگاه ال پی جی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

 هائی مثل سی ان جی و بنزین، در حال برنامه ریزي براي احیاءنسبت به هزینه ساخت جایگاه سوخت

نقل کشور است. به همین منظور شرکت در صدد است تا  سهم ال پی جی در سبد سوخت ناوگان حمل و

  2هاي ال پی جی کند. با یاري جستن از بخش خصوصی، اقدام به ساخت جایگاه

براي کشورهاي داراي منابع طبیعی نفت و گاز، سرمایه گذاري براي تولید و فروش ال پی جی یک امر 

ها در کنار منابع نفت و گاز ارزان خود، به کسب توانند با ایجاد پاالیشگاهسودآور است. این کشورها می

هاي خام، دست یابند. با توجه به اینکه ایران داراي منابع عظیم گاز ارزش افزوده بیشتر از فروش فرآورده

طبیعی، وجود شبکه توزیع مناسب گاز طبیعی و نیز برنامه جانشینی سوخت هاي فسیلی با سی ان جی 

  .3تولید و صادرات این ال پی جی اقدام کند تواند بهمند است، میبهره

  اربردهاي گاز مایعک - 1-3

ع ه از منابهائی که استفاداین گاز به دلیل این که به سادگی قابل حمل و نقل است در بسیاري از مکان

  آید:گردد. موارد استفاده گاز مایع در ادامه میدیگر سوخت امکانپذیر نیست استفاده می

 جهت اجاق گازها و وسایل گرمایشی هاخانه - 1-3-1

 ها ( و در بعضی از آنها جهت سوخت دوم)ها و مشعلها جهت سوخت کورهارخانهک- 1-3-2

 هاي صنعتی و تجاريشپزخانهآ - 1-3-3

 هاي سیکل ترکیبیهاي گازي در نیروگاه) توربینIGNITIONسیستم جرقه زن ( - 1-3-4

                                      
1 http://cngmag.ir/?p=2195 
2 http://cngmag.ir/?p=2195 
3 http://www.nfpiran.com/ایمنی و عملیات در حوادث مخازن گاز مایع /اطفاء حریق /جزوات 
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  1سوخت دوم براي خودروها - 5-3-1

  لزوم ایمنی در مخازن گاز مایع - 1-4

LPG فشار  شود و آنرا تحتیک مخلوط گازي است که از لحاظ تجاري از نفت خام (پترولیم) تولید می

کند. یتغییر م K 273 تا K 229 از LPGکنند تا در حالت مایع نگهداري شود. نقطه جوش ذخیره می

LPG ست، بر ده اشهاي دیگر ترکیب عمدتا از پروپان با مقداري بوتان، پروپیلن، بوتیلن و هیدروکربن

است  LPG  ،104ها است. مقدار اکتان متوسط اي از هیدروکربنخالف بنزین، که یک مخلوط پیچیده

ن در واقع، مقدار یا عدد اکتا .)DEMİRBAŞ,2002(است )97تا  84(که بزرگتر از محدوده اکتان بنزین 

ر دهد. هر چه این مقدار، بیشت) در برابر متراکم شدن را نشان میLPGمیزان مقاومت خودسوزي سوخت (

افتد. یهاي باالتري دچار خودسوزي شده در نتیجه اشتعال سوخت دیرتر اتفاق مباشد سوخت تحت تراکم

اشته و داچیزي نبرابر تراکم مقاومت مقدار اکتان نسبت دو هیدروکربن است: هپتان و اکتان. هپتان در 

 شود اما اکتان داراي مقاومت باالئی در برابر تراکم بوده و دیرتر دچارمیخیلی سریع دچار خودسوزي 

هتري بقلیه موتوري تواند بطور قابل توجهی عملکرد وسیله نمقدار اکتان باالتر می  شود.خودسوزي می

س به آسانی و بو، بیرنگ و سنگینتر از هواست، پبی LPG. بخار نسبت به بنزین اکتان پائین تولید کند

ي کمینه بایستی برا LPGهاي خدمات وسایل نقلیه شود. مکانبدون باد یا سیستم تهویه پراکنده نمی

به  LPG کردن خطر خفگی و انفجارها تهویه شوند. یک بودار کننده جهت کمک به آشکار کردن حضور

در  LPGشود. مشتعل می K 755 حدودیک دماي اشتعال باال دارد، در  LPGکنند. آن اضافه می

  .)DEMİRBAŞ,2002( % در هوا قابل اشتعال است10و  2هاي بین غلظت

. گاز مایع در تانک شودمیهاي مختلف از صنعت اکنون استفاده اي در شاخهگاز مایع به طور گسترده

شود که در این مایع، خود، یک صنعت محسوب مینگهداري گاز شود. هاي خاص ذخیره و منتقل می

اي پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته است. صنعت نگهداري گاز مایع، داراي تکنولوژي خاص و پیچیده

                                      
  سایت ویکی پدیا1 
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است چرا که ایمنی از اهمیت بسزائی در مخازن نگهداري گاز مایع برخوردار است. این مخازن، منابع 

 دهند، موقعی کهاین حوادث اغلب در سناریوي آتش رخ می هستند. اي از خطرات آتش و انفجاربالقوه

انفجار مخازن خیلی محتمل است، و پیامدهاي چنین رویدادهائی گاهی اوقات فاجعه آمیز است. علیرغم 

 منجر بهو کاربردهاي استاندارد، تعداد زیادي حوادث  LPGدستیابی به سطحی از حفاظت آتش مخازن 

BLEVE اکثرا در کانتینرهاي نسبتا کوچک براي انتقال و جابجائی  وجود دارند،کهLPG دهند. رخ می

  .)Shebeko et al,2000شود(می ظاهربنابراین، یک مسئله براي حفاظت آتش چنین کانتینرهائی 

اي از خطرات جدي هستند. در واقع ها) منابع بالقوه LPGذخیره سازي و حمل و نقل گازهاي مایع (

. آنها منجر به )Anonymous,1997( انددر پیشینه گزارش شده LPGحوادث متعددي مستلزم تانک هاي 

BLEVE در اولیه  هاينگرانی ، جزءهاي فاجعه آمیزبه خاطر تولید آسیب شوند کهمی 1و در ادامه فایربال

به عنوان پیامدي از بار  در واقع BLEVEي پدیده .شوندارتباط با محافظت این مخازن محسوب می

هاي دار یا تانکهاي مخزن، کامیونLPGهاي ریلی ماشین در ،ناشی از آتش شدیدحرارتی خارجی 

اي در پیشگیري ، روي داد. دانستن شرایط ایجاد کننده این پدیده، اهمیت تعیین کنندهسازي ثابتذخیره

هاي قابل اطمینان و ساده که قادر به پیش بینی سیر تکاملی ي مدلدر این زمینه، توسعه از فاجعه دارند.

  . )salzano et al,2003( سیستم هستند خیلی مفید است

، ظرفیت )ها 2UVCE(احتماالت باالي به دالیلی مانند تحت فشار بودن، قابل اشتعال بودن  LPGانتقال 

زیاد مسیر براي رساندن گاز مایع به مصرف کنندگان در سراسر ها و همچنین طول نسبتا بزرگ تانکر

حمل و نقل ریلی  ي موردي، شود. در مطالعهکشور، یک خطر براي افراد ساکن در طول مسیر محسوب می

. هر چند که میزان نشتی و تر استایمن، ايجاده حمل و نقل نسبت بهبه دلیل شدت تصادف کمترش 

تواند مستقیما به با اینحال، این نتیجه نمیل و نقل ریلی بزرگتر است. منطقه تحت تأثیر براي حم

تکرار حوادث تصادفی و پیامدهاي آن، حاصل  ازچون که نتیجه حاصله، محصوالت دیگر تعمیم داده شود، 

                                      
1 Fireball 
2 Unconfined Vapor Cloud Explosion 
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 تر آن است که تراکم جمعیت در امتداد مسیر و شدت تصادف، به غیر ازگیري کلییک نتیجه شده است.

، مهمترین عوامل براي تبعیض قائل شدن در میان مسیرهاي مسافرت مختلف هستند: در طول مسیر

تر از مورد جایگزین (چاره) ، منجر به حقیقت یک طی مسیر بافاصله از مناطق جمعیت دار، ولو طوالنی

  . )Bubbico et al,2000( شودمنحنی هاي خطر فردي و اجتماعی کمتري می

: که منجر به  نترکیدگی مخازهاي زیر باشد: می تواند به صورت  گاز مایع مخازنخطرات ناشی از کار با 

وجب م ،اشدگردد. چنانچه مخزن حاوي مایعات یا گازهاي قابل اشتعال بصدمات شدید مالی و جانی می

ز رناك ادر صورتی که مواد شیمیایی و خط :نشت محتویات مخزن به خارجآتش سوزي نیز خواهد شد. 

ند تعال باشبل اشا اتصاالت آن به خارج نشت کند صدمات انسانی به بار آورده و چنانچه مواد قامخازن ی

  تواند باعث آتش سوزي و انفجارگردد.می

  صنعت نگهداري گاز مایع خطرات موجود در -1-4-1

 واعند. اناي از خطرات جدي هستکه در بخش قبل اشاره شد، مخازن گاز مایع منابع بالقوههمانطور 

  رد:حوزه اصلی تقسیم بندي ک 4حوادث موجود در صنعت نگهداري گازهاي مایع را می توان در 

یزش اثر ر گیرد و یا برها: در این حالت یا مخزن در معرض آتش پیرامون خود قرار میآتش سوزي  -1

مخزن  افتد ومخزن، آتش سوزي اتفاق می مجاورمایع از مخزن و اشتعال آن به وسیله یک منبع اشتعال 

ري و هاي نوع استخدهد. از انواع آتش سوزي می توان به آتشگاز مایع را تحت تأثیر خود قرار می

 اي اشاره کرد. هاي نوع فوّارهآتش

آیند. اي به نام استخر به وجود میهاي استخري از اشتعال مایعات جمع شده در یک محوطهآتش

 شوند.از یک روزنه کوچک خارج می اي، آتش هائی اند که با فشارهاي فوّارهآتش
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شود که ممکن است انفجار همراه با انفجارها: انفجار اصطالحا به آزاد سازي ناگهانی انرژي گفته می -2

ابر بخار  هايآتش سوزي و یا بدون آتش سوزي روي دهد. در این دسته، انفجارهائی مانند انفجار

  گیرند.ها قرار می 3BLEVEو  2، انفجارهاي محدود1نامحدود

ز گفته یط باانفجار ابر بخار نامحدود در واقع به انفجار یک ابر بخار نشت شده از مخزن در یک مح

دهند، ها روي میهاي بسته مثل پارکینگشود. انفجارهاي محدود هم به انفجارهائی که در محیطمی

ه از کهمانطور  ؛استکه معادل فارسی آن انفجار بخار مایع جوشان  BLEVEشوند. انفجار گفته می

ار جم بخح ،فرآیند ترمودینامیکی جوشش و تبخیر است. در این انفجار دواسمش پیداست ترکیبی از 

د که اي می رسمخزن بر اثر جوشش مایع گرم شده و همچنین حجم بخار اولیه موجود در مخزن به نقطه

ر د شود.ث ترکیدن مخزن میباع ،دیگر مخزن توان حفظ آن حجم بخار را نخواهد داشت و در یک آن

 ،که در این مطالعه شودمحسوب می BLEVEخطرناکترین و ویرانترین انفجار مخازن،  بین این انفجارها،

 شود.بیشتر روي این خطر و حادثه مخازن گاز مایع توجه می

 واره مخزندیام ها: بر اثر برخورد یک شیء به مخزن، یا ازدیاد فشار و دماي بیش از حد استحکنشتی  -3

ازك و نان نچرود و در نهایت ضخامت دیواره و یا هر عامل دیگر، ضخامت دیواره مخزن رو به کاهش می

قوع راي وبتوانند عاملی ها میشود. این نشتیشود که سیال درون مخزن به بیرون هدایت میباریک می

 آتش سوزي و انفجار باشند. 

اي ر گازهتواند موجب انتشاریز در منطقه بخار مخزن میانتشار گازهاي سمّی: وجود یک سوراخ   -4

  باشند. یراد مسمّی ذخیره شده در مخزن شوند. گازهاي سمّی خود به تنهائی عاملی براي مرگ و میر اف

 شود.در ادامه بحث، به مهمترین و فاجعه آمیزترین حادثه مخازن گاز مایع پرداخته می

                                      
1 Unconfined Vapor Cloud Explosions (UVCE) 
2 Confined Explosions 
3 Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE) 
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