DOR: 20.1001.1.17355400.1400.20.119.2.3

This journal is an open access journal licensed under an
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International license(CC BY-NC-ND 4.0).

Simulation the Fire Consequence for a Gas Pipeline
Using PHAST Software
H. Jahedshahraki1, N. Esfandiari2*
1- M. Sc. Student of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering,
Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvasht, Iran
2- Assistan Professor of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering,
Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvasht, Iran
Email: esfandiari_n@miau.ac.ir

Abstract
The use of pipelines is one of the most important methods of gas
transmission. Leakage in gas transmission lines causes financial
and life-threatening damages. For this reason, it is very valuable
to obtain information such as maximum safe radius of fire,
explosion and leakage of materials. This information can play an
important role in dealing with accidents in emergencies. In this
study, safe privacy for 42-inch gas pipeline was studied using
PHAST software version 7.11. The highest amount of radiation is
related to the horizontal state and the lowest amount of radiation is
related to the vertical state. The vertical direction has the lowest
radiation distance from the propagation source, while the
horizontal direction at an angle of 45 degrees shows the highest
radiation distance from the propagation source. Simulation results
showed the lowest radiation outcome for pressurized environments
and the most dangerous radiation for hazardous areas. For
example, if the ratio of leakage diameter to hole diameter is 0.25
and leakage mode is horizontal. The safety privacy caused by fire
for hazardous areas, enclosed environments and pressure
environments is 850, 1070 and 1360 meters, respectively.
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چكیده
خطوط لوله ،یکی از مهمترین ابزار انتقال گاز است .ایجااد نشاتی در خطاوط انتقاال گااز،
باعث خسارتهای مالی و جانی میشود؛ از همین رو دست یابی به اطالعاتی مانند حد اکثر
شعاع ایمن آتش ،انفجار و نشت مواد بسیار ارزشمند است و در مقابله با حوادث در شارایط
اضطراری نقش مهمی را می تواند بازی کند .در این پژوهش ،حریم ایمن برای خط لولۀ گاز
 22اینچ با استفاده از نرمافزار  PHASTورژن  7.11مطالعه شاد .بیشاترین میازان تشعشا
مربوط به حالت افقی و کمترین میزان تشعشا مرباوط باه حالات عماودی اسات؛ جهات
عمودی کمترین مسافت تشعش از منب انتشار را دارد ،در حالی که جهت افقی باا زاویاۀ
 24درجه ،بیشترین مسافت تشعش از منب انتشار را نشان مایدهاد .نتاایج شابیهساازی
پیامد کمترین تشعش را برای محیطهای تحت فشاار و خطرناا تارین تشعشا را بارای
مناطق خطر نشان داد .برای نمونه ،اگر نسبت قطر نشاتی باه قطار ساوراق مقادار  0/24و
حالت نشتی بهصورت افقی باشد .حریم ایمان ناشای از آتاشساوزی بارای منااطق خطار،
محیطهای محصور و محیطهای تحت فشار بهترتیب  1000 ،040و  1630متر است.

تاریخ دریافت1611/12/13 :
تاریخ پذیرش1200/04/01 :

نشریهمهندسیشیمیایرانـسالبیستمـشمارهصدونوزده(22-01:)0011

DOI: 10.22034/ijche.2021.276516.1095

شماره صفحات 22 :تا 60

کلیدواژهها:
ارزیابی فرایند،
آتشسوزی،
خط لوله،
شبیهسازی،
نرمافزار

PHAST

2

* مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه مهندسی شیمی

استناد به مقاله:
جاهدشهرکی ،ح ،.اسفندیاری ،ن"،.شبیه سازی پیامد ناشی از آتشسوزی برای خط لولۀ گاز با استفاده از نرمافزار  ،"PHASTنشریه مهندسای شایمی ایاران،
سال بیستم ،شماره  ،111صص.)1200( ،22-60 .
32

سازیپیامدناشیازآتشسوزیبرایخطلولهگازبااستفادهاز(...جاهدشهرکیواسفندیاری)


شبیه

مقـــالـــه پـــژوهشی



جاهدشهرکی و اسفندیاری – صص22-03 :.

سازیپیامدناشیازآتشسوزیبرایخطلولهگازبااستفادهاز...


شبیه

 .1مقدمه

انسان ها و آسیب به تجهیازات و ادوات مایشاود؛ بناابراین نبایاد از

گاز طبیعی شامل ترکیبی از هیادروکربنهاای سابا اسات کاه در

پیامدهای آنها غافل شد[ .]0از آنجایی که بیشتر خطرهای صانعتی

شرایط فشار و دمای معمولی در حالت گاز است .بر اساس تحقیقات

انتشار مواد شیمیایی سمی ،آتشسوزی یا انفجار است .از هماین رو

لوپز  ،1گاز طبیعی از متان ،اتان ،پروپان و نسبتهای کمتری از دیگر

چنانچه اشتباهات عملیاتی در این گونه صنای رق دهاد ،پیامادهای

هیدروکربن های سنگین تشکیل شده است[ .]1،2یکی از رایجترین و

فاجعهباری برای زندگی و محیط زیست دارد ،کاه منجار باه تلفاات

کاربردیترین روشهای انتقال گاز استفاده از خطوط لولاه اسات .باا

مالی و اقتصادی می شود[ .]0پایشبینای ااارات و عواقاب ناشای از

توجه به خصوصیات فرایندی گاز داخل لوله و همچناین گساتردگی

رهایش و پخش ماواد قابال اشاتعال و سامی در محایط از اهمیات

این خطوط در سراسر جهاان ،ریسااهاای زیاادی وجاود دارد کاه

زیادی بر خوردار است؛ این اارات میتواند منجر به آسیب به سرمایه،

شبیهسازی پیامد این حوادث را با اهمیت میکند[.]6

تجهیزات ،اارات سوء بر سالمت انسان وحتی اارات ساوء بار محایط

در سراسر جهان برای انتقال حجم های باایی گااز در مساافتهاای

زیست است.

طوینی ،از خطوط لوله استفاده مای شاود .اساتفاده از ایان خطاوط

از جمله موضوعات اجتناا ناپاذیر بارای کااهش خطارات فاردی و

روزبهروز در حال گسترش است .با توجه باه گساتردگی اساتفاده از

فرایندی ،توجه و اهمیت به ایمنی اسات؛ بناا باه دییلای هامچاون

خطوط لوله و ریسا موجود در انتقال گاز ،برای تأمین حریم ایمان

فرسایش لولهها و ظروف ،خطاهای انسانی یا نواقص مکانیکی ،ریسا

مناسب در مناطق اطراف این خط لوله باید تمهیداتی در نظر گرفتاه

نشتی در این ظروف بسیار است[ .]1با توجه باه گساتردگی صانای

شود[.]2

مخاطره آمیز ،امروزه حوادث صنعتی عاالوه بار آسایبهاای انساانی،

به طور کلی صنای مخاطرهآمیز به صنایعی اطالق مایشاود کاه -در
مراحل مختلفی همانند انتقال و ذخیرۀ مواد شیمیایی -با توجاه باه
شرایط خاص دما ،فشار و غیرهفعالیت میکنند .این صانای باهطاور
گسترده در سراسر جهان موجود است .از جملۀ آنهاا مایتاوان باه
صاانای دارویاای ،شاایمیایی ،غااذایی ،نفاات ،گاااز و پتروشاایمی
اشاره کرد[.]4
به دلیل وجود حجم زیادی از مواد هیدروکربنی ،شایمیایی ،سامی و
هم چنین با توجه به تعداد پرسنل بایی این صنای  ،پتانسایل ایجااد
حوادث ،بسیار زیاد است .پیامدهای احتمالی ،از منظر تلفات جانی یا

اجتماعی میشوند[.]10
هدف از ارزیابی پیامد ،تعیاین میازان خطارات و هامچناین تلفاات
احتمالی ناشی از حوادث آتشسوزی است که با استفاده از نارمافازار
میتوان به این نتیجه رسید .یزم به ذکر است که تهیۀ اطالعات پایه
برای آمادگی و طارحریازی برناماۀ واکانش در شارایط اضاطراری و
همچنین کاهش خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از وقاوع
انتشار مواد ،آتشسوزی و انفجار در خطوط لوله از ضروریات این امر
است.
دانستن این که حداکثر شعاع های ایمن برای نشر مواد سمی ،آتاش،

خسارات مالی حایز اهمیت است؛ بنابراین توجاه باه ایان امار مهام

انفجار چه اندازه اسات ،تاأایر بسایار مهمای در مقابلاه باا حاوادث

است[ .]2از جمله خطرهای مهم صنای مخاطرهآمیز میتوان پخاش

در زمان وقوع آنها دارد .هم چنین با استفاده از ارزیابی این پیامدها

مواد سمی ،آتش سوزی و انفجار را نام برد[.]4

می توان تصمیمات صحیح تری برای طرح ریازی واکانش در شارایط

اگر شبیه ساازی پیاماد و ارزیاابی کمای ریساا در زماان مناساب

اضطراری داشت[.]4

انجام گیرد ،مای تاوان پاا از پایشبینای حاوادث ،از وقاوع آنهاا

ارزیابی ریسا و پیامد انتشار ماواد خطرناا  ،اغلاب باا اساتفاده از

پیشگیری کارد .در آن صاورت شااهد خساارت هاای ناشای از آنهاا

بستههای نرمافزارهایی که بهدنبال مدلسازی حوادث بر انساانهاا و

نخواهیم بود .این حقیقت با بررسی دقیق حوادث معاروف باه ااباات

جوام هستند ،انجام میگیرد[ .]11یا روش خو برای پیشبینای

رسیده است[.]3

پیامدها و تأایرهای وقای و حوادث مختلف ،اساتفاده از نارمافازاری
فراینادی در

جام و بینقص است .نرمافزار  ،PHAST2مناسبتارین نارمافازار در

واحدهای صنعتی است .وقوع این رخدادها باعث بهخطرافتادن جاان

زمینۀ انتشار مواد سامی و قابال اشاتعال و تجزیاۀ پیامادهای ایان

1. Lopez

2. Process Hazard Analysis Software

پدیدۀ آتش و انفجار از حوادث مهم و بسایار خطرناا

32
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حوادث است[ .]12برای تجزیۀ انتشار مواد سمی ،مواد قابل اشاتعال
و قابل انفجار چندین مدل وجود دارد؛ ولای بار اسااس مشااهدات و
مقایسااه بااا شاارایط واقع ای ،ناارمافاازار  PHASTنساابت بااه سااایر
نرم افزارهای موجود از خطای کمتری برخاوردار اسات[ .]10اماروزه
به دلیل پیچیدگی معادیت و زمانبر بودن حل مدلسازی پیامدهای
ناشی از آتشسوزی یا انفجاار ،نااگزیر باه اساتفاده از نارمافزارهاای
رایانهای هستیم .مؤسسۀ DNV 1اقدام به تهیۀ نرمافازاری باا عناوان
 PHASTکرده است که این نرم افزار ،از قوی ترین و مشهورترین ابزار
شبیهسازی پیامد به حسا میآید[.]16
در این مطالعه ،باا اساتفاده از نارمافازار  PHASTورژن  7.11پیاماد
ناشی از آتش سوزی خط  22اینچ برای منطقاۀ خطار ،محایطهاای
محصور و محیط های تحت فشار با توجه به قطر نشتی بررسای شاد.

شکل  .1الگوی چهار مرحلهای.
Figure 1. Four step pattern

در حالتهایی که  0/4 ،0/24و  0/04قطر لوله پاره شاود .بیشاترین

در این تحقیق به ارزیابی پیامد آتشسوزی خط لولۀ انتقاال گااز باا

اسات کاه

قطر  22اینچ پرداخته شد .اطالع از این حریم ها برای حفا ایمنای

تایم واکانش در شارایط اضااطراری آن را در اولویات نخسات خااود

خط رات ناشی از تشعش حرارتی برای واحادهای مجااور از اهمیات

قرار میدهد.

بسزایی برخوردار اسات .در جادول ( )1اناواع ساناریوهای منتخاب

فاصلۀ مورد اهمیت ،میزان تشعش برای منطقۀ خطرنا

بههمراه اندازۀ نشتی و حالت نشتی شرح داده شده است.

 .2روش کار
برای انجام این تحقیق از روش رایجی که انستیتوی مهندسی شیمی

جدول  .1سناریوهای منتخب در اندازه

آمریکا و مؤسسۀ  DNVپیشنهاد داده اند ،استفاده شد .الگاوی چهاار

و حالتهای مختلف نشتی.

مرحلهای که برای مدلسازی و ارزیابی پیامد بسیاری از فراینادهای
شیمیایی ،نفت وگاز استفاده میشود ،در شکل ( )1نمایش داده شده
است[.]4
 1-2انتخاب سناریو
پا از شناساایی و پایشبینای مخااطرات موجاود در یاا صانعت
مخاطره آمیز ،باید سناریوها تعیینشود؛ برای انتخا سناریوها رعایات
دو نکته بسیار ضروری است؛ نخست اینکه ساناریوها بایاد محتمال
باشند؛ یعنی از نوشتن سناریوهای خیالی و امکاانناپاذیر خاودداری
شود .دوم این که این ساناریوها بایاد از شادت و تاأایر چشامگیری
برخوردار باشند؛ یعنی از نوشتن سناریوهایی باا تاأایر بسایار نااچیز
خودداری شود .نکتۀ مهم این است که چنانچه خطرات محتمل باه
د رستی شناسایی نشوند ،ریسا وقوع حوادث فراینادی بسایار زیااد
خواهد بود[.]4،0،12
1. Det Norske Veritas

Table 1. Selected scenarios in different
sizes and modes of leakage

Leakage mode
Vertical
Horizontal
Horizontal at 45
degree angle
Vertical
Horizontal
Horizontal at 45
degree angle
Vertical
Horizontal
Horizontal at 45
degree angle
Vertical
Horizontal
Horizontal at 45
degree angle

Ratio of hole
diameter to pipe
diameter
0.25
0.25

1
2

0.25

3

0.5
0.5

4
5

0.5

6

0.75
0.75

7
8

0.75

9

1
1

10
11

1

12

Scenarios
number
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 2-2تحلیل شرایط

 4-2معیار برای انتخاب حریم ایمن

پااا از کنارگذاشااتن سااناریوهای خیااالی و انتخااا سااناریوهای

استاندارد  GS EP SAF 2531یاا معیاار مناساب بارای تشاخیص

محتمل ،باید شرایطی که بر پیشرفت و گسترش هر یا از سناریوها

شدت تشعش حرارتی است؛ این استاندارد را شرکت  TOTALتهیاه

تأایر می گذارد ،بررسی شود .این شرایط مواردی است مانناد دماای

و ارائه داده است .در این استاندارد واحدهای شیمیایی به دستههاای

محیط ،دمای گاز ،فشار عملیاتی ،میزان و قطر نشتی ،رطوبات هاوا،

زیر تقسیم شده است[.]14

پایداری جوی و غیره .شرایط فیزیکی و محیطی حااکم از ضاروریات

مناطق خطر  :2فواصل ایمنای اسات کاه بارای هار یاا از واحادها

یا سناریو است[.]4،0،12

اختصاص داده میشود تا در صورت بروز آتشسوزی در یکی واحدها

شرایط فیزیکی مسئلۀ مورد بررسی در جدول ( )2و شرایط محیطی

ااری بر واحد مجاور نداشته باشد .این فواصل ایمن میتوانند از هام

در جدول ( )6شرح داده شده است.

عبور کنند ولی نباید به واحد بعدی برسند.
6

محیطهای محصور  :دورترین نقاط یا واحاد شایمیایی کاه در آن
تجهیزات و پرسنل مستقر هستند؛ باهعباارتی نقطاۀ کشایدۀ فانا

جدول  .2شرایط فیزیکی.

تأسیسات را گویند .مسئولیت کلی این محدوده بار عهادۀ مسائوین

Table 2. Physical conditions

واحد شیمیایی است.

Parameter
101

)Operational pressure (bar

محیطهای تحت فشار  :2منطقهای که در دسترس عموم است و فراتر

42

)Pipe diameter (inch

از مرزهای تأسیسات قرار دارد .در صورت باروز حاوادث در منااطق

137

)Hydrogen sulfide concentration (ppm

خطر و محیطهای محصور ،می تواند برای این نواحی نیز خطراتای را

33

)Gas temperature inside the pipe (°C

137

)Length of pipeline (km

در شکل ( )1میتوان این سه قسمت را مشاهده کرد.
 5-2انواع آتش

جدول  .3شرایط محیطی.

آتش :به مفهوم یا واکانش شایمیایی اسات کاه در آن یاا ماادۀ

Table 3. Environmental Conditions

Wind
speed
)(m/s
1.5

Air
temperature
)(°C
35

در پی داشته باشد.

سوختنی در مجاورت با اکسیژن و گرماا قارار مایگیارد و مقاداری

Humidity
)(percent

Atmospheric
stability

انرژی از این واکنش آزاد میشود .گرما ،اکسایژن و ماادۀ ساوختنی

70

Neutral

اضالع مثلث آتش است که برای شروع آتشساوزی ضاروری اسات.
آتشسوزیها به دستههای زیر تقسیم میشوند[.]13-10
آتش استخری  :4در زمان ذخیاره یاا انتقاال مایعاات قابال اشاتعال،

 0-2شبیهسازی حادثه
در این مرحله با استفاده از نرمافزارهای شبیهسازی میتوان به شدت
آسیب های احتمالی پی برد .نرمافزار  PHASTیکای از نارمافزارهاای
مهم و کاربردی برای مشاهدۀ پیامدهای سناریوهای محتمال اسات.
به طور کلی نتایج این نرم افزار به صورت مدلسازی تخلیه ،مدلسازی

چنان چه این ظروف دچار شکستگی یا نشت شوند ،در نزدیکای ایان
مخازن حوضچه ای از ماده تشکیل میشود .از آنجایی که بخار ناشای
از تبخیر بر روی حوضچه ،ابر گازی تشکیل می دهند ،در صورتی که
به مسیر انتشار باد با منب جرقه برسند ،آتشسوزی استخری صورت
میگیرد.

انتشار و مدلسازی آاار حوادث (رهایش مواد سمی ،تشعش حرارتی
و موج انفجاری) نمایش داده میشود[ .]4آنچه کاه در ایان تحقیاق
برای ما اهمیت دارد ،شدت تشعش حرارتای ناشای از آتاشساوزی
است؛ بنابراین با اطالع از این موضوع ،حریم ایمن برای تأسیساات و
واحدهای مجاور به دست میآید.
32
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شکل  .2تقسیمبندی واحدهای شیمیایی.
Figure 2. Division of chemical units

جت آتش /آتش فاورانی  :1در ااار نشاتی کوچاا درخطاوط لولاه و

نشان دهندۀ انتشار گاز به صورت افقی ،رنگ سبز نشان دهندۀ انتشاار

مخازن تحت فشار ،سیال با سرعت از این ظروف خارج میشود .پا

گاز بهصورت افقی با زاویاۀ  24درجاه و رناگ قرماز حالات انتشاار

از خروج این مواد قابل اشتعال و رسایدن باه منبا جرقاۀ نزدیاا،

عمودی را نشان می دهد .سرعت بااد  1/4متار بار اانیاه و پایاداری

باریکۀ ممتدی از آتش بهصورت جت تشکیل میشود.

جوی ،خنثی در نظر گرفته شده است.

آتش توپی /آتش کروی  :2این آتشسوزی زمانی رق میدهاد کاه باه

در شکل ( )6میزان تشعش بر حسب فاصله آتشسوزی گاز را بارای

یکباره حجم زیادی از گازهای قابل اشتعال به بیارون منتشرشاود و

حالت انتشار عمودی ،افقی و افقی با زاویۀ  24درجاه ،بارای نسابت

جرقۀ آنی رق دهد .شعلۀ حاصل از آتش توپی به شکل کروی است.

قطر نشتی به قطر لوله  0/24نشان مای دهاد .چناان کاه در شاکل

آتااش ناگهااانی  :6زمااانی کااه گازهااای قاباال اشااتعال بااا غلظاات

پیداست ،بیشترین میزان تشعش مربوط به حالات افقای و کمتارین

اشتعال پذیری و در یا محیط باز باه منبا جرقاه برساند ،احتاراق

میزان تشعش مربوط به حالت عمودی است .جهت عمودی کمترین

کوتاهمدتی رق میدهد که به آن آتش ناگهانی گویند.

مسافت تشعش را از منب انتشار دارد ،در حالیکه جهات افقای باا
زاویااۀ  24درجااه بیشااترین مسااافت تشعشاا را از منباا انتشااار

 .0نتایج و بحث

نشان میدهد.

با توجه به این که هدف تعیین حریم ایمن برای مناطق سهگانه است،

شکل ( ) 2نتاایج را بارای نسابت قطار نشاتی باه قطار لولاه 0/40

به همین دلیل نمودارهای مربوط به آتش فورانی بررسی میشود .در

نشان می دهد .شاکل ( )4و ( )3باهترتیاب میازان تشعشا را بارای

نمودارهااای میاازان تشعش ا  -فاصاالۀ آتااشسااوزی گاااز ،هریااا از

نسبت قطر نشتی به قطر لوله  0/04و  1نشان میدهد .بررسی نتایج

حالت های نشتی با رنگ جداگاناه مشاخص شاده اسات .رناگ آبای

در شکلهای ( )2تا ( )3نشان میدهد که در هر یاا از انادازههاای

1. Jet Fire
2. Fire Ball
3. Flash Fire

نشااتی (0/24و  0/40و  0/04و  ،)1بیشااترین و کمتاارین شاادت

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 20 - No. 119 (2022
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شکل  .3میزان تشعشع-فاصلۀ آتشسوزی گاز با نشتی 0/22قطر لوله.
Figure 3. Radiation level- Gas fire distance with leakage of 0.25 pipe diameter

شکل  .4میزان تشعشع-فاصلۀ آتشسوزی گاز با نشتی 0/20قطر لوله.
Figure 4. Radiation level- Gas fire distance with leakage of 0.5 pipe diameter.

شکل  .2میزان تشعشع-فاصلۀ آتشسوزی گاز با نشتی 0/52قطر لوله.
Figure 5. Radiation level- Gas fire distance with leakage of 0.75 pipe diameter

شکل  .6میزان تشعشع -فاصلۀ آتشسوزی گاز با نشتی قطرکامل لوله.
Figure 6. Radiation level- Gas fire distance with leakage of pipe diameter
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انتشار گاز بهترتیب برای حالت افقی باا زاویاۀ  24درجاه و عماودی

حریم های ایمن مختلفی وجود خواهد داشت .علت ایجاد حریمهاای

است .البته فراموش نشود که این نتایج با توجه باه شارایط محیطای

متفاوت ،قطر نشتی و حالت انتشار نشتی است .هرچاه قطار نشاتی

مسااأله رق داده اساات .میاازان مسااافت انتشااار و تشعشا حرارتاای

بیشتر باشاد ،شادت تشعشا حرارتای ،مساافت بیشاتری را در بار

عالوه بر شرایط فیزیکی و محیطی ،به نوع سناریو نیز بستگی دارد.

میگیرد .همچنین هرچه جهت نشتی به حالت افقی نزدیا تر باشد،

نکتۀ مهم و حایز اهمیت نتایج بهدستآمده این اسات کاه در حاریم

حداکثر مسافت طیشده مشاهده میشود؛ اما بارای باهدساتآوردن

ایمن برای مناطق خطر ،بیشترین مسافت مرباوط باه حالات انتشاار

حریم ایمن ناشی آتشساوزی بایاد از

اساتاندارد GS EP SAF 253

افقی و کمترین مسافت مربوط به حالت انتشاار عماودی اسات؛ اماا

استفاده کرد .حریم های ایمن ناشی از آتشسوزی برای مناطق خطر،

حریم ایمن برای محیط هاای محصاور و محایط هاای تحات فشاار،

محیطهای محصور و محیطهای تحت فشار در جدول ( )2باا توجاه

بیشترین مسافت مربوط به حالت انتشار افقی باا زاویاۀ  24درجاه و

به اندازه و جهت نشتی گزارش شده است .این نتایج میتواناد عاالوه

کمترین مسافت مربوط به حالت انتشار عمودی است .دلیل این امار

بر طرح های واکنش در شرایط اضطراری ،در جانماایی حاریم ایمان

به پروفایل غلظت گاز تشکیلشده و نزدیکی به منب انتشاار مرباوط

واحدها یا تأسیسات جدید استفاده شود.

جاهدشهرکی و اسفندیاری – صص22-03 :.

عمودی است .همچنین حد اکثر و حد اقل مسافت ،مربوط به حالات

مطابق یافتهها میتوان گفت که در صورت بروز حاداۀ آتاشساوزی،
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تشعش حرارتی بهترتیب مربوط به حالت انتشار گاز بهصورت افقی و

 .4نتیجهگیری

است.
جدول  .4حریمهای ایمن ناشی از آتشسوزی مناطق مختلف با توجه به اندازه و قطر نشتی.
Table 1. Safe privacy caused by combustion of different regions according to the size and diameter of leakage

Safe privacy of
pressurized
)environments (m

Safe privacy of
enclosed
)environments (m

Safe privacy of
)danger zones (m

Gas Emission
Mode

Ratio of hole diameter to
pipe diameter

670

670

290

Vertical

0.25

1360

1059

850

Horizontal

0.25

1400

1070

835

Horizontal at 45
degree angle

0.25

790

635

340

Vertical

0.5

1380

1181

964

Horizontal

0.5

1460

1215

945

Horizontal at 45
degree angle

0.5

820

670

365

Vertical

0.75

1400

1230

1006

Horizontal

0.75

1600

1265

985

Horizontal at 45
degree angle

0.75

880

680

370

Vertical

1

1405

1255

1026

Horizontal

1

1700

1290

1000

Horizontal at 45
degree angle

1
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