چگونگی کنترل اثرات صاعقه بر حریق مخازن ذخیره نفت

آتــش ســوزي مخــازن ذخیــره نفــت بــر اثــر صاعقــه در دنیــا متــداول بــوده و در اثــر عــدم رعایـت اصــول
ایمنــی در طراحــی ،ســاخت و بهــره بــرداري از ایــن مخــازن ،تعــداد ایــن حــوادث افزایش می یابد .نگاهی به آمار آتش
سوزي هاي اینچنینی بیانگر آن است که که طی سال هاي 1990الی  2005حدود یک سوم آتش سوزي هاي مخازن ناشی از بروز
صاعقه بوده کــه علــت حــدود یــک ســوم آنهــا ناشی از صاعقــه بــوده اســت .با پیشرفت تکنولوژي هواشناسی،احتمال وقوع
صاعقه قابل پیش بینی بوده ومی توان با طراحی ورعایت استانداردها واصول ایمنی ،میزان ریسک آتش سوزي در اثر صاعقه را به
حداقل رساند.
برخــورد صاعقه به مخازن وهرسازه فلزي  ،ولتــاژي در حـدود  500میلیـون ولـت تخلیـه مینماید کــه دمــاي ناشــی از آن
تقریبــا  27000درجــه ســانتیگراد اســت واین دما بوژه اگر در فضایی نسبتا بسته اعمال گردد فاجعه بار است .

مخازن ذخیره نفتی از جمله تاسیسات بنیادین براي تولید فرآورده هاي نفتی وذخیره خوراک پاالیشگاه ها،انبارش فرآورده
هاي میان پروداکتی وفینال پروداگتی میباشند واز طرفی هرکشوري الزم است داراي مخازن ذخیره منابع تولید انژي از جمله
هیدروکربورها باشد که این میزان ذخیره دو نوع یکی تاکتیکی ودیگري استراتژیک میباشد .
در نوع منابع ذخیره تاکتیکی مجموعه مخازن ذخیره ()Tank Farm
معموال میزان ذخیره براي حدود  4ماه مصرف ودر مورد مخازن ذخیره استراتژیک این زمان براي مصرف بیش از  6ماه میباشد که
این ذخیره ها براي پیش بینی هاي حوادث غیر مترقبه از جمله بروز شرایط ناایمن ذریافت فرآورده یا نفت خام وبروز جنگ میباشد
که باعث بروز اختالل در دریافت ها می گردد.
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مخازن در اشکال مختلف ساخته میشوند که بسته به نوع هیدروکربور به شرح ذیل میباشند:
 -1مخــازن بــا سقف مخروطــی یــا گنبــدي ()Cone Roof and Dome Roof Tanks
 -2مخــازن بــا بــا ســقف بــاز و شــناور ()Open Top Floating Roof Tanks
 -3مخــازن سرپوشــیده بــا ســقف شــناور داخلــی ()Covered (Internal) Floating Roof Tanks
 -4مخازن عمودي کم فشار )(Vertical Low- Pressure Storage Tanks
 -5مخازن افقی )(Horizontal Storage Tanks
 -6مخازن کروي براي ذخیره پروپان و بوتان
 -7مخازن بتن مسلح با دیواره دو جداره براي ذخیره پروپان و بوتان

شرحی مختصردر مورد انواع مخازن وسیستم هاي حفاظت از حریق در آنها:
-1مخازن با سقف شناور درون سقف ثابت): (Covered(Internal)Floating Roof
این مخازن براي ذخیره فرآورده هاي فرار از جمله میعان گازي ،بنزین وحالل ها بکار میبرند وبراي ایمنی بیشتر به زیر سقف آنها
گاز نیتروژن پس از تخلیه کامل هوا تزریق می گردد که این گاز با فشار حدود  2PSI=0.14BARمیباشد که این فشار مثبت نسبت
به هواي بیرون باعث می گردد که از نفوذ هوا به درون مخزن جلوگیري شده واز طرفی بخشی از جداره داخلی مخزن وجداره داخلی
سقف از خوردگی دراثر گازهاي خورنده متصاعد شده از هیدروکربور فرار محافظت گردد.
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این فشار با یک سیستم فشار شکن وکنترلی ابزار دقیق کنترل میشود.
سیستم هاي اطفاي حریق وسیستم هاي پایش () )F&G(Fire & Gasبشکل کامال اتوماتیک براي داشتن اطمینان کامل از پیشگیري
از بروز حریق بویژه ناشی از صاعقه،امروزه براي این نوع مخازن معمول ومتداول است.
براي این مخازن دو نوع سیستم اطفاي حریق یکی سیستم خنک کننده که سقف وبدنه خارجی مخزن را با پاشش آب خنک
می کند که به یک سیستم اتوماتیک دیلوج ولو ( )Deluge Valveوصل است که بشکل اتوماتیک در صورت بروز آتش سوزي یا
احسال گرماي بیش از حد متعارف یا دیدت شعله یا دیدن دود سیستم فعال شده وآب وارد رینگ دور مخزن شده واز طریق نال
هایی که روي رینگ دور مخزن تعبیه شده آب روي سقف وبدنه مخزن اسپري می گردد.
سیستم پایش دود را Smoke Detector
سیستم پایش شعله را Flame Detector
سیستم پایش درجه حرارت بدنه یا Temperature Detector Skine Temperature
وسیستم پایش وجود گاز هاي آتش زا را Gas Detector
می گویند که در سیستم پیشرفته مجموعه این تجهیزات بکار میروند تا احتمال خطا وبروز ریسک آتش سوزي به حداقل کاهش
یابد.
معموال بسته به ابعاد مخزن یک یا دو یا سه یا چهار ودر شرایط ظرفیت باالي  800هزار بشکه بیش از چهار رینگ خنک کننده بکار
میرود و تعاد  Deluge Valveها نیز متناسب با تعداد رینگ هاي الزم طراحی میگردد .
سیستم هاي  Deluge Valveها باید در مقابل عوامل آتش سوزي وصدمه دیدن هاي فیزیکی حفاظت شوند وطی بازدیدهاي دوره
اي از عملکرد صحیح آنها اطمینان الزم کسب گردد.
مهمترین نکته در طراحی سیستم هاي خنک کننده مخازن ،بررسی موضوع همجواري با دیگر مخازن است که در صورت بروز آتش
سوزي دریک مخزن بدلیل آنکه در اثر گرماي ناشی از اتش سوزي ،دیگر مخازن همجوار هم گرم شده وبخارات هیدورکربوري تولید
می گردد وآن مخازن نیز باید خنک گردند لذا درمحاسبات تعاد  Valve Delugeها وپمپ هاي اتش نشانی وحجم آب الزم براي
کارهاي تاخیري باید درنظر گرفته شود وبراي شرایط اضطراري نیز وجود سیستم هاي خنک کننده از جمله هایدرانت هاي روي
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شبکه آب آتش نشانی وتامین سیستم هاي خنک کننده متحرک(تراک آتش نشانی با تانکر حمایتی) ودر وضعیت هاي خیلی
اضطراري سنجش منابع کمکی از آتش نشانی هاي منطقه وحتی هلوکوپتري درنظر گرفته شود.
در مــورد سیســتم هــاي اطفــاي حریــق آنچــه امــروزه رایـ واســتاندارد اســت اســتفاده از فــوم  Foamبــراي پوشــش دادن روي
ســطح هیــدروکربور میباشــد کــه بــا ایــن روش رابطــه هیــدروکربور بــا هــوا را قطــع مــی کننــد ودر نبــود اکســیژن کــافی آتــش
خاموش میگردد.
الیه حفاظتی یا جداکننـده فـوم بایـد ضـخامت کـافی وپیوسـتگی کـافی داشـته باشـد کـه بتوانـد کـل سـطح در معـر

هـواي

هیدروکربور را پوشش داده وضخامتش وماندگاري این الیه فوم دو فاکتور تعیین کننده در اطفاي حریق میباشند.
در سیستم هاي امروزه مخلوط فوم وآب در یـک پکـی بنـام فـوم پکـی صـورت گرفتـه کـه فـوم در یـک مخـزن پلـی اتـیلن یـا
فلزي ذخیره شده وفوم بـا میـزان طراحـی شـده توسـط یـک توربـو پمـپ آبـی کـه نیـروي محرکـه اش فشـار آب آتـش نشـانی
میباشد مکیده شـده وبـه آب آتـش نشـانی کـه حامـل مخلـوط آب وفـوم میشـود تزریـق شـده وبـه سـمت بـاالي مخـزن رانـده
میشــود وبــر روي مخــزن توســط یــک رینــگ کــه تعــدادي فــوم پــورر  Foam Pourerبــا آرایــش مــنظم دور بــاالي مخــزن
نصب شده فوم کامال همـوژن شـده بـا آب بـه جـداره داخلـی مخـزن میریـزد کـه در نهایـت بـه سـطح روي هیـدروکربور ویـا در
مخـازن بـا سـقف شـناورما بـین  Foam Damوسـطح جـانبی داخلـی بدنـه مخـزن (روي سـیل هـاي سـقف بـه بدنـه داخلـی
)ریخته میشود.
سرعت سـرایت فـوم وبـه هـم پیوسـتن جریـان هـاي فـوم شـناور روي آب بـه همـدیگر وتشـکیل یـک الیـه بهـم پیوسـته یـک
نواخــت وپوشــش دادن روي ســیل هــاي جلوگیرنــده از فــرار گازهــا وبخــارات هیــدروکربور از ســطح هیــدروکربور از نکــات عمــده
میباشند که نقش تعیین کننده در اطفاي حریق دارند.
طی مانورهاي آتش نشـانی کـه بشـکل ادواري یـا ناگهـانی انجـام میگـردد الزم اسـت عـالوه بـر سـنجش کـارایی نیـروي انسـانی
وتجهیــزات وماشــین االت آتــش نشــانی ،کــار آیــی سیســتم هــاي خنــک کننــده وسیســتم هــاي فــوم اطفــاي حریــق را هــم
سنجید وکاستی هاي مربوطه را رفع نمود.
از آنجا که هم سیستم هاي خنـک کننـده وهـم سیسـتم هـاي پاشـش فـوم بشـکل متقـارن روي مخـزن تقسـیم شـده انـد ایـن
بسیار مهم است که پوشش دادن ها هم زمانی را هم پوشش دهند.
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بعنــوان مثــال در سیســتم فــوم پاشــی بهــم رســیدن جریــان فــوم بــین دو فــوم پــورر در تمــام تقســیمات بایــد حتــی المقــدور
همزمان وبراحتی ودر حداقل زمان صورت پذیرد.

-2مخازن با سقف شناور باز): (Open Top Floating Roof tanks
ایــن نــوع مخــازن بــراي نگهــداري وذخیــره نفــت خام،میعانــات گــازي وبنزین،گازوییــل ودر برخــی مــوارد بــراي فــرآورده هــاي
میــان پروداکتــی اســتفاده میشــود وســقف مخــزن دو الیــه بــوده وایــن دوالیــه بــا طراحــی هندســی بــه تــدادي کامپــارت
 Compartتقسیم شده که دراصل سـقف ماننـد یـک کشـتی روي سـطح هیـدروکربور شـناور اسـت ومـی توانـد همـراه بـا بـاال
وپایین رفتن سطح هیـدروکربور بـاال و پـایین بـرود واطـراف سـقف توسـط یـک سیسـتم آببنـدي دو در برخـی مـوارد سـه الیـه
با سطح جانبی داخلـی مخـزن آب بنـدي شـده کـه از فـرار بخـارات هیـدروکربور محافظـت بشـود کـه ایـن موضـوع هـم از نظـر
اقصادي (هدر رفت هیدروکربور ) وهم ازنظر خطر آتش سوزي امري بسیار مهم میباشد.

سیستم هاي پایش وخنک کننده واطفاي حریق در اینگونه مخازن شبیه آن مواردي که قبال آمد میباشد.
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-3مخازن با سقف ثابت مخروطی ویا نیمه کروي
)(Cone Fixed Roof &Semi Spherical Type Storage Tanks
این نوع مخازن براي هیدروکربورهاي فـرار و نیمـه فـرار بکـار میرونـد و مـابین هیـدروکربور وسـقف ثابـت را بـا گـاز نیتـروژن بـا
فشار ثابت  2PSIیا .14BARپر مـی کننـد کـه ایـن گـاز بـا نـام  Blanketing Gasنامیـده میشـود وجریـان وفشـار ایـن گـاز
با یک سیستم رگوالتورتنظیم می گردد.
براي این نوع مخازن نیز سیستم خنک کننده و اطفاي حریق بنوعی شبیه آنچه قبال آمد بکار میرود.
انواع دیگري از مخازن نیز در صـنایع نفـت ،گـاز وپتروشـیمی ودیگـر صـنایع اسـتفاده مـی گردنـد کـه مـورد بـراي جلـوگیري از
اطالـه مقالـه از ذکــر آنهـا مــی پرهیـزم وعالقمنــدان را بـه مراجعــه بـه اینترنـت بــراي کسـب آگــاهی پیرامـون آنهــا دعـوت مــی
کنم.
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سیستم صاعقه گیر
هدف از بکار بري سیستم صاعقه گیر حفاظت جان انسان وجلوگیري از آتش سوزي در مخازن ودیگر تاسیسات فلزي میباشد.

حفاظت در برابر صاعقه
سیستم هاي سنتی صـاعقه گیـر بـدلیل کاسـتی هـایی کـه داشـتند امـروزه منسـو شـده کـه از جملـه ایـن سیسـتم
هــا  Lightning Rodsو Early Streamer Emissionبودنــد عیــب بــزرس ایــن سیســتم هــا ایــن بــود کــه از
تشــکیل صــاعقه در محــدوده مــورد نظــر حفاظــت نمــی توانســتند جلــوگیري کننــد وریســک تــاثیر صــاعقه بــر روي
محــدوده مــورد نظــر حفــاظتی بــاال بــود در حالـــی کــه طبــــق آخریــــن تکنولوژیهــــا ،میتــــوان از تشــــکیل
صاعقــــه در محــــدوده تحــــت حفاظـــت جلوگیـــري کـــرد و از ایـــن طریـــق بــــه ســــطح حفاظــــت مطلــــوب
رســید .سیسـتم ارتینـگ بـه عنـوان مبنـاي یـک سیسـتم حفاظـت از صاعقـه ایفـاي نقـش می کنــد.
در زیر روش هاي هاي مدرن صاعقه گیري در مخازن ذخیره مواد نفتی ارایه می گردد:

تکنولوژي انتقال بار الکتریکی )(Charge Transfer
انتقال بـار الکتریکـی صـاعقه فـنآوري جدیـدي بـراي حفاظـت تجهیـزات در مقابـل صـاعقه اسـت کـه از سـال 1970
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت سیســتمهاي حفــاظتی جــایگزین بجــاي روش ســنتی میلــههاي برقگیــر ،سیســتم
انتقــال بــار الکتریکــی ) CTS (Charge Transfer Systemو سیســتم اســتهالک بــار الکتریکــی DAS
)(Dissipation Array Systemهسـتند .اصـول کـار سیسـتمهاي انتقـال بـار الکتریکـی  CTSبـر طبـق نشـر &
 Jerry Kerr Colerbeldکه از صاحبنظران موضـوع صـاعقه هسـتند بـر ایـن اسـتوار اسـت کـه یـک نقطـه تیـز بـا
میـدان الکترواســتاتیکی قــوي میتوانــد الکترونهــایی از مولکولهــاي هـواي اطــراف را کــه یــونیزه شــدهاند هــدایت کنــد.
پتانسـیل ایـن نقطـه بـیش از  10کیلوولـت نسـبت بـه نقـاط اطـراف اسـت .سیسـتم انتقـال بـار  CTSیـک سیسـتم
جلوگیري کننده است و مانع از پیشروي جرقههاي صاعقه میشود.
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سیستم مستهلک کننده بار)(Dissipation Array
سیستم  DASاز هزاران نقطه تیز تشکیل شده که بر روي سازهاي نصب میشوند و در شرایط ابري و طوفانی نقاط یونی فراوانی در
فضا ایجاد کرده و بدین ترتیب احتمال تشکیل مسیرهاي جریان بار صاعقه را کاهش میدهند .در واقع سیستم  DASبعنوان یک
محدودساز میدان الکتریکی عمل میکند  .بعبارتی دیگر ارزیابی مکانیزم عملکرد سیستم DASنشان میدهد که این سیستم بطور
ساده همان نظریه رد شده فرانکلین براي میلههاي برقگیر است که با خنثی کردن بار الکتریکی ابرهاي صاعقهاي از تشکیل صاعقه
جلوگیري میکرد .اگر چه این میلهها احتمال ضربهها را کاهش میدهند .اما این اثر غیر قابل پیشبینی است.
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مکانیزم صاعقه عبارت است از هدایت بارهاي الکتریکی منفی ابرهاي صوفانی متراکم به سمت زمین وهدایت بارهاي الکتریکی
زمین به سمت باال ودر نتیجه یونیزه شده هوا وقابلیت هدایت الکتریکی پیداکردن آن بویژه در هواي با رطوبت نسبی باال .آخریــن
تکنولــوژي بــر پایــهی فنـاوري انتقـال بـار الکتریکـی بـه عنـوان سیســتم مســتهلک کننــده صاعقــه ) (DASشــناخته
میشــود کــه در رونــد شــکل گیري آرایــش رو بــه بــاالي بارهــا از طریــق نقطــه ي تخلیــه ) (Discharge Pointایجــاد
اختــال کــرده و تبــادل یونهــا بیــن ابــر و زمیــن را خنثــی می نمایــد.

حفاظــت از مخــازن ســقف شـناور در برابـر صاعقـه  -سیسـتم تقســیم یــا شــبکه هوایــی
شبکه هوایــی بـه طـور کلـی نصـب یک سیسـتم شـبکه هوایـی روي سـقف مخـازن ضـرورت دارد در ایــن مــورد ،سیســتم
شــبکه هوایــی شــامل ســیم ها یــا کابلهــاي شــبکه هوایــی هســتند کــه در بــاالي مخــازن نصــب می شــوند بــه
گونــه اي کــه ایــن سیسـتم در داخـل ناحیـه حفاظتـی واقـع شــده و از اســتقرار مســتقیم مخــازن دربرابــر اصابــت صاعقــه
جلوگیــري کنــد بــه عــالوه ،نصــب یــک سیســتم شــبکه هوایی روي مخــازن بــا ســقف شــناور و اتصــال ســاختارهاي
فوقانــی مخــزن بــا یـک رابـط بـه داخـل مخـزن (به منظور پیشگیري از رسیدن جرقه به داخل مخزن) توصیه شده است
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پیوند هم پتانسیل کردن
اقدامــات عمومــی بــراي پیونــد هــم پتانســیل کــردن مخــازن ســقف شــناور مــوارد زیــر را در بــر دارد :
افزایــش تعــداد هادي هــاي تحتانــی ( )Earth Padبــراي تقســیم بیشــتر جریــان
عــدم قرارگیـــري هـــادي تحتانـــی در داخـــل ســـاختار(در صـورت امکـان) هـادي تحتـانی توسـط سـیم مسـی کـم
مقاومت به زمین وجاي مرطوب ویـا جاییکـه بـا نمـک وکـک وخـاک مرطـوب کـه کـامال هـادي میباشـد بـه بیـرون مخـزن
متصل گردیده.
ســطح مقطــع کافــی و مناســب ها دي هــا .
قطر کابل مسی وقطر میلـه اي کـه کابـل بـه آن متصـل شـده ومیلـه درون خـاک وکـک ونمـک فرورفتـه بایـد کـافی باشـد
که تحمل تخلیه جریان صاعقه را داشته باشد.
اسـتفاده از اتصـاالت و مفصـل هـاي بـا دوام و قابـل اعتمـاد
محل اتصـاالت رابایـد بـا پـیه ومهـره مناسـب مجهـز بـه واشـر فنـري ازکـه همـه بایـد از جـنس مرغـوب ضـد زنـگ بـوده
وسطح بیرونی محل هاي در معر

هوا را با گریس چرب کنیم.

هــــم پتانســــیل ســــازي ایمــــن بــــه واســــطه ي شــــبکه اي نمــــودن تاسیســــات برقــــی و هــم بنــــدي همــــه
ي مخــازن ،تجهیــزات و تاسیســات فلــزي

اصول هم بندي و حفاظت مخازن سقف شناور در برابر صاعقه
معموالً در فراورده هایــی کــه امــکان انفجــار و آتش ســوزي بخــارات فــرآورده در فضـاي داخلـی مخـزن باشـد ،سـقف
مخــزن بــه منظــور کاهــش فضــاي خالــی ،شــناور ســاخته میشــود .در ایـن میـان بـه دلیـل اینکـه در مخـازن سـقف
شـناور؛
 - 1امـکان خـروج بخارات اشـتعال زا وجـود دارد،
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 - 2سـقف فلـزي از دیــواره فلــزي مخــزن توســط یــک رینـگ سـیل جـدا شـده اسـت ،امـکان ایجــاد اختــالف پتانســیل
و در نتیجــه آتش سـوزي وجـود دارد.
در ســال  API ,2009راهنمــاي حفاظــت مخــازن روزمینــی در برابــر صاعقــه را تحــت شــماره  API RP 545منتشــر
کــرده اســت .کارگــروه  545نشـان داد هادي هایـی کــه تحــت عنــوان  Shuntاز طــرف اســتاندارد  NFPA780بــراي
مخــازن سـقف شـناور پیشـنهاد شـده اند (نصـب شــنت در فواصــل  3متــري و در باالي سیلینگ سقف وبدنه داخلی مخزن)
در لحظــات اصابـت صاعقـه و جـاري شـدن جریـان صاعقــه میتواننــد ذرات جرقــه ایجــاد کننــد .هــدف از نصــب ایــن
شــنت هــادي ،تامیــن مســیر هــادي بــراي اتصــال ســقف شــناور بــه بدنــه هـادي اسـت .در صورتـی کـه فاصلـه اي
بیـن دیـواره مخـزن و س ـقف شــناور موجــود باشــد ،احتمــال آتــش ســوزي وجــود دارد .فاصلــه مذکــور معمــوالً بــه
دلیل دایره اي نبودن سطح داخلی مخزن یا کناره سقف شناور بــه وجــود مــی آید .عــالوه بــر شــنتهاي هــادي ،معمــوال
یـک یـا چنـد مسـیر هـادي بـاي پـاس ) (Bypass Conductorبـراي اتصـال سـقف شــناور بــه بدنــه اســتفاده می شــود
.

بــراي نصــب شــنتهاي هــادي مــوارد زیــر توصیــه میشــود:
 -1شــنتهاي هــادي بــه صــورت غوطـه ور در زیـر سـقف و سـیل شـناور در فواصــل حداکثــر  3متــري در پیرامــون
ســقف نصــب شــوند .تمامــی هادي هــاي شـنت بیــرون از ســقف نیــز می بایسـت حـذف گردند .الزم بــه ذکــر
اســت اســتاندارد  IEC62305حداکثــر فواصــل هادیهــاي شــنت را  1.5متر عنوان می کند .لــذا معیــار انتخــاب
مقــدار بســتگی بــه الزامــات و مقـررات منطقـه ،سـازمان و یـا شـرکت بهره بــردار دارد.
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 -2تمامــی اجــزاء فلــزي نشــت بند و همچنیــن نردبانهــا و مســیرهاي دسترســی و دیپ زنــی می بایســتی از نظـر
الکتریکـی از سـقف شـناور مخـزن عایــق شــوند .ســطح حفاظتــی عایــق بایســتی بیــش از  1 KVباشد.
 -3در پیرامــون مخــزن بــه ازاء هــر فاصلــه حداکثــر  30متــري محیــط مخــزن بایــد یــک هــادي بــاي پــس
بیـن سـقف و دیـواره نصـب شـود .ایـن هادي هـا می بایـد تـا حـد امـکان کوتـاه و بـه صـورت مسـاوي در پیرامـون
نصـب شـده باشند .حداکثـر مقاومـت کل مســیر هــر هــادي میبایــد بیــش از  0.03اهم باشد کل مســیر حرکــت
ســقف را شــامل شــود.
دو مــورد اول پیشــنهادي  RP 545معمــوالً بــراي نصــب و بهــره بــرداري هزینـه بـر و تـا حـدي از جهـت تعویـض
ال تخلیـه و بـراي مدتـی از مــدار ســرویس خــارج شــود.
و جایگزینــی مشــکل اســت .چــرا کــه بایـد مخـزن کامـ ً
البتــه مــی تــوان عملیــات نصــب را تــا اولیــن تعمیـرات اساسـی بـه تعویـق انداخـت تـا مشــکل زمــان نیــز برطــرف
شــود .پیشــنهاد

ســوم بهتریــن و ســاده ترین روش بــدون خــروج مخــزن از چرخــه بهره بــرداري اســت .ســاختار

 )RGA( Assembly Retractable Grundingبهتریــن روش نصــب هــادي بــاي پــس اســت .هادي هــاي RGA
در مقایســه بــا هادي هــاي متــداول در هــر حالتــی داراي طــول کمتــري هســتند .چــرا کــه طـول اضافـه هـادي
در حالـت بـاال بـود ن ســقف بــر روي قرقــره جمــع میشــود کــه بــه ایــن ترتیــب اندوکتانــس هــادي بـه میـزان
قابـل توجهـی (تـا یـک ششـم هــادي ســاده) کاهــش می یابــد و ولتــاژ القایـی ناشـی از تغییـرات جریـان نسـبت بـه
زمـان  L.di/dtدر زمـان عبـور جریـان صاعقــه بســیار کمتــر خواهــد بــود و خطـرات نیـز کاهـش مییابـد .بـا توجـه
بـه ایـن حقیقـت کـه مخـازن اسـتوانه اي بــه دلیــل فونداســیون گســترده معمــوالً داراي ارتبـاط خوبـی بـا زمیـن
هسـتند ،بـراي ارتینـگ ایـن نـوع مخـازن نگرانـی خاصــی وجــود نــدارد .بــراي اتصــال بــه زمیــن مناســب تر و مطمئن
تــر ایــن مخــازن می تــوان بــا اســتفاده از توصیــه اســتاندارد  NFPA780بدنــه مخــازن را در فواصــل پیرامونــی
هــر  30متــر بــه سیســتم زمیــن متصــل کــرد .بــراي مخــازن بــا محیــط کمتــر از  30متــر هـم حداقـل  2اتصـال
الزم اسـت .بـراي مخــازن داراي الیه عایــق زیریــن بــه همیـن روش عمـل می شـود .در صورتـی کـه بدنـه فلـزي مخـزن
داراي پیوسـتگی باشــد ،هــر اتصــال ارتینــگ میتوانــد بــا اســتفاده از یــک میلـه زمینـی منفــرد  3متـري بـه عنـوان
الکتـرود صـورت گیـرد ،حداکثــر مقاومــت کل ارتینــگ مخــزن نیــز نبایــد از  10اهــم تجــاوز نمایــد.
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 NFPA70ســه گــروه از طبقه بنــدي بــراي مــواد خطرنــاک تعریــف میکنــد کــه بــه صــورت کالس یــک )(I
کالس دو ) (IIو کالس سه ) (IIIمی باشد .کالس هــا نوعــی از مــواد انفجــاري یــا قابــل اشــتعال تعریــف مــی شــوند کــه
در اتمســفر حضــور دارنــد و بــه شــرح ذیــل می باشــند :
کالس یــک ) ،(Iمـکان هایـی هسـتند کــه ممکــن اســت در آنهــا بخــارات و گازهــاي قابــل اشــتعال وجــود داشــته
باشــند.
کالس دو ) ،(IIمکانهایــی هســتند کـه ممکـن اسـت در آنهـا گـرد و غبـار قابــل احتــراق یافــت شــود.
کالس سه ) ،(IIIمکانهایــی هســتند کــه بــه علــت حضــور الیــاف قابــل اشــتعال خطرنــاک هســتند.
ناحیه یک ) ،(Division 1مکانهایــی هســتند کــه در آن مکانهــا گازهــا و بخــارات قابــل اشــتعال تحــت شــرایط
نرمــال وجــود دارنــد یــا جایــی کــه ممکــن اســت گازهــاي قابــل اشــتعال فــرار بــه وفــور بــه علــت عملیــات
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تعمیــر و نگهــداري یــا نشــتی حضــور داشــته باشــند ،و یــا جایـی کـه شکسـت یـا نقـص عملکـرد تجهیــزات یــا
فرآیندهــاي الکتریکــی ممکــن اســت غلظتهــاي بخــارات یــا گازهــاي قابــل اشــتعال را رهــا ســازند.
ناحیه دو ) ،(Division 2مکانهایـی هســتند کــه در آن مکانهــا حضــور غلظتهــاي گازهــاي قابــل احتــراق یــا بخـارات
قابـل اشـتعال در شـرایط نرمال محتمـل نیسـت و یـا مکانهـاي مجـاور کالس یــک ،ناحیــه یــک کــه مانعــی بـراي مجـزا
کـردن فضـاي ناحیـه یـک از ایـن محـل بـی خطـر وجـود نـدارد.

جمع بندي:
بــراســاس مطالعــات صــورت گرفتــه روي حـوادث مخـازن جهـان در طـول  44ســال گذشــته ،بیشــترین
حــوادث در مخـازن پاالیشـگاه ها ر داده اسـت .مخازنــی کــه بیشــترین حادثــه روي آنها ر داده از نــوع ســقف
شــناور خارجــی) (Open Top Floating Roof Tanksبوده انــد .ضمنــاً بیشــترین حوادث روي مخازن حاوي نفت
خام بوده و بیشــترین پیامــد بروز آتش سـوزي بـوده اسـت .مهمتریــن خطــر در ارتبــاط بــا مایعــات قابــل اشــتعال،
حریــق و انفجــار اســت کــه مایــع و یــا بخــارات خــارج شــده از آن را در بـر میگیـرد .برخـورد مسـتقیم صاعقــه،
یــک تهدیــد واقعــی بــراي صنایــع فراینــدي اســت بــه خصــوص بـراي مخـازن سـقف شـناور کـه مسـتعد صاعقــه
هســتند.
تجهیز مخازن به سیستم صاعقه گیر پیشرفته وچکاپ هاي ادواري تجهیزات مربوطه واندازه گیري هاي الزم ومانورهاي دوره اي
وناگهانی از اصول بسیار مهم می باشند واز طرفی اطمینان از عملکرد صحیح وبموقع سیستم  F&Gوتهیه گزارشات مربوطه
وثبت آنها ورفع نواقص را نیز باید بشکل بسیار جدي پیگیري کرد.
اطالعات دقیق هواشناسی واینکه در کدام ایام احتمال بروز صاعقه بیشتر است وآماده باش نیروهاي عمل کننده در صورت بروز
حادثه در این ایام را نیز نباید از نظر دورداشت.
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