هر ساله شاهد حوادث حريق در بخشهاي مختلف صنعت نفت هستيم .حوادث
آتشسوزي سالهاي اخير ،حاکی از لزوم توجه بيشتر به اجراي اصول ايمنی در
فاز ساخت تاسيسات ،بازبينیهاي ايمنی پيش از راهاندازي ( ،)PSSRاجراي
مناسب برنامههاي تعمير و نگهداري ،بازرسیهاي فنی و ايمنی ،اجراي مديريت
تغيير ،هماهنگی بين ارکان مختلف مسئول بهرهبرداري واحدهاي توليدي،
ارزيابی ريسک واحدهاي عملياتی ،طرحريزي واکنش در شرايط اضطراري
متناسب با سناريوهاي احتمالی حوادث ،کنترل کيفيت قطعات و تجهيزات
يدکی ،اجراي دستورالعملهاي ايمنی و عملياتی ،اجراي کامل نظام پروانههاي
کار ،اجراي برنامه مديريت پسماندهاي خطرناک ،آموزش و  ...بعنوان راهکارهاي
موثر در کاهش حوادث منجر به آتشسوزي میباشند.
متن آموزشی ذيل جهت آشنايی با سناريوهاي احتمالی حريق مخازن ،تهيه
طرحهاي واکنش اضطراري پيش از حادثه و مقابله با شرايط اضطراري به هنگام
وقوع حريق مخازن ذخيره تهيه شده است.

حریق مخازن ذخيره

معاونت ایمنی و آتش نشانی
اداره كل بهداشت ،ایمنی ،محيط زیست و پدافند غيرعامل
وزارت نفت
خرداد 7931
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حریقهای مخازن ذخيره

در روزهاي اوليه صنعت نفت ،حريق مخزن بسيار متداول بوده است .در گذر زمان با توسعه و پيشرفتهايی در طراحی ،ساخت
بهتر ،حفاظت در برابر حريق و بهبودهايی در استانداردها و کدهاي مختلف بواسطه انجمنهاي ملی و بينالمللی همچون انجمن
نفت آمريکا ( )APIو انجمن ملی حفاظت در برابر حريق ( ،)NFPAتعداد حوادث حريق کاهش يافته است .اما اين حريقها
همچنان اتفاق میافتند.
جالب است بدانيد که گرچه فراوانی حريق مخازن کاهش يافته است ،اندازه مخازن افزايش يافته است ،که اين خطر شديدتري را در
وقوع يک حريق باعث میگردد .در نتيجه اين افزايش در سايز ،حريقهاي مخازن ذخيره بزرگ روزمينی میتواند فوقالعاده به لحاظ
ضرر مالی ،اختالل در کسب و کار ،صدمه به محيط زيست و اعتبار عمومی پرهزينه باشد .عالوه براين کنترل و اطفاء کامل حريق-
هاي سطح کامل مخازن به متخصصی متعهد و منابع تجهيزاتی نياز دارد .در متن ذيل به انواع مخازن اتمسفريک ،انواع حريق اين
مخازن ،طرح ريزي پيش از حادثه و تاکتيکهاي پيشنهادي پرداخته شده است.

مخازن انبارش هوایی (اتمسفریک)
اين مخازن براي انبارش يا اختالط مايع قابل اشتعال و احتراق ،بسته به تاسيسات به روشهاي گوناگون مورد استفاده قرار میگيرد.
اين مخازن میتوانند گسترهاي از قطر  ۰۱فوت تا بيش از  ۰۵۱فوت و ارتفاعی حدود  ۵۵فوت داشته باشند .چنين مخازنی میتواند
بيش از  ۵/۰ميليون بشکه ( ۶ميليون گالن ،براي نفت خام و ديگر فرآوردهها ،يک بشکه معادل  ۵۴گالن هست) از مايعات قابل
اشتعال و انفجار را نگهدارند .تاسيسات بزرگتر ممکن است بيش از  ۰۱۱مخزن در سايزها و مقادير مختلف ،حاوي فرآوردههاي
مختلف باشند که ممکن است نزديک يکديگر قرار داشته و چندين مخزن در يک سدبند (بندوال يا خاکريز) مشترک قرار بگيرند.
سدبندها و موانع فيزيکی براي پيشگيري از پخش محتواي مخزن در صورت وقوع سرريز يا نقص سازه مورد استفاده قرار گرفتهاند.
سدبندها همچنين براي جداسازي و گروهبندي مخازن مطابق با طبقهبندي محتواي آنها مورد استفاده قرار میگيرند .سدبندها
ممکن است از خاک فشرده يا سيمانی و مواد مشابه ساخته شوند .ارتفاع و قطر آنها ،تابعی از حجم مخازن محصور در محدوده يک
خاکريز خاص میباشد .بسياري از خاکريزها براي نگهداشتن محتواي کل مخزن بعالوه يک درصد خاصی باالي آن بعنوان حاشيه
ايمنی طراحی شدهاند .اين حاشيه ايمنی براي تجمع آب آتشنشانی در مواقع اضطراري پيشبينی شده است .در صورتی که بيش
از يک مخزن در محدوده يک خاکريز مشترک محصور شده باشد ،خاکريز بايد حداقل قادر به حفظ حجم بزرگترين مخزن بعالوه
حاشيه ايمنی باشد.
انواع مخازن ذخيره
مخازن به واسطه نوع سقف توصيف میگردند :سقف ثابت ( ،)fixed-roofسقف شناور داخلی ( ،)internal floating roofسقف
شناور خارجی ( )open-top or external floating roofو مخازن سقف شناور خارجی گنبدي ( domed external floating

 .)roofانواع مخازن ذخيره براي انبارش مايعات قابل اشتعال و احتراق ،بسته به ويژگیهاي فيزيکی فرآورده ذخيره شده و موقعيت
مخزن (مثال مخزن کشاورزي يا پمپ بنزين) مورد استفاده قرار میگيرد .مايعات قابل احتراق به طور معمول در مخازن سقف
مخروطی بزرگ ،مخازن عمودي يا افقی فشار پايين کوچکتر يا مخازن زيرزمينی انبار میشوند .مايعات قابل اشتعال به طور معمول
1

معاونت ايمني و آتش نشاني اداره كل HSE

حريق مخازن ذخيره

در مخازن سقف شناور داخلی يا خارجی در مقادير زياد ،در مخازن افقی يا عمودي کوچک با فشار کم يا مخازن زيرزمينی انبار
میشوند.
مخازن سقف ثابت .مخازن سقف ثابت ،سيلندرهاي فوالدي عمودي با يک سقف ثابت نصب شده هستند .در صنايع پتروشيمی
و نفت ،اين سقف هاي دائمی معموال به صورت مخروطی شکل بوده و گاهی اوقات به عنوان "مخازن مخروطی ثابت" ناميده می-
شوند .چنين سقفها مسطح بوده يا براي پيشگيري از تجمع آب و امکان ايجاد فضاي بخار بين سطح مايع و سطح زيرين سقف،
اندکی گنبدي شکل هستند .اين مخازن بر اساس استانداردهاي  APIساخته میشوند و درز اتصال ضعيفی ،بين سقف و پوسته
دارند .در يک حادثه همانند فشار داخلی بيش از حد ناشی از يک انفجار يا شرايط مشابه ،اين طراحی جدا شدن سقف از پوسته
عمودي و پرتاب موشکوار يا پيشبرنده به سمت جلو را براي پيشگيري از نقص بخش تحتانی متصل شده ميسر میسازد.
اين مخازن ممکن است عايق شده و براي انبارش مايعاتی از قبيل آسفالت ،سوخت کشتی و ديگر مايعات سنگين و ويسکوز بکار
گرفته شوند .مخازن سقف ثابت مخروطی برخی از اشکال قابليت ونت را براي ميسر نمودن تنفس مخزن در طی بارگيري ،تخليه بار
و تغييرات دمايی خيلی زياد شامل میگردند .ونتها ممکن است باز بوده يا ونتهاي فشار خالء باشند .ونتهاي فشار خالء اجازه
می دهند فشار در داخل مخزن معادل با فشار اتمسفريک بيرونی حفظ گردد .بسته به موقعيت اين مخازن نسبت به اجتماع ،اين
ونتها میتواند با کنترلهاي محيطی و بازدارنده شعله يا مبدلها براي به دام انداختن انتشارات فرار مجهز گردند.
مخازن سقف شناور داخلی ( .)Internal or covered floating roof tanksمخازن سقف شناور داخلی (پوشيده)
يک سقف ثابت دائمی با يک سقف شناور داخلی دارند .مخازن سقف شناور داخلی معموال حائلهاي عمودي در مخزن براي ثابت
نگه داشتن سقف يا سقف ثابت خود نگهدار هستند .اين سقف داخلی ،با عنوان "تشتک يا  "panشناور روي سطح مايع شناخته
میشود و با تغييرات سطح مايع باال و پايين میرود .تشتک يا روي پانتونها شناور است يا يک کف دوبل براي شناور شدن روي
سطح مايع دارد.
سقف ثابت باال يک ونت باز به هوا دارد که اجازه میدهد سقف داخلی تنفس نمايد .سقفهاي ثابت اجازه ونت به اين روش را دارند
به علت اينکه فضاي بخار آنها زير حدود قابل اشتعال لحاظ میگردد .درزگيريها در فضاي  rim-sealتامين شدهاند که از گريز
مواد منتشره فرار پيشگيري نمايند .فضاي  rim-sealدر ناحيه بين پوسته ديوار مخزن و سقف شناور داخلی (تفاوت در قطر پوسته
مخزن و قطر سقف داخلی) قرار دارد .اين ناحيه  rim-sealمعموال يک يا چهار فوت بوده و ممکن است منشاء برخی از حريقها
باشد .اين مخازن معموال براي انبارش فرآوردههاي تکميل شده با قابليت اشتعال باال همچون بنزين کاربرد دارند.
مخازن سقف شناور خارجی یا باز ( .)open-top or external floating roof tanksمخازن سقف شناور باز يا
خارجی ،سيلندرهاي فوالدي عمودي هستند با يک سقفی که روي سطح مايع در مخزن شناور هست اما به اتمسفر بااليی باز است
يعنی هيچ سقف ثابتی باالي آن قرار ندارد .اصلیترين تفاوت مخازن سقف شناور داخلی (پوشيده) و خارجی ،در وجود سقف ثابت
فوقانی براي حفاظت آن از اتمسفر میباشد .چنانکه در سقفهاي شناور داخلی ،اين مخازن تشتکهايی دارند که روي پانتونها
شناور است يا يک کف دوبل براي شناور شدن روي سطح مايع دارند .اين سقف همچنين با تغيير سطح مايع باال و پايين میرود.
اين مخازن همچنين براي پيشگيري از خروج بخارات  rim-sealدارند.
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مخازن سقف شناور خارجی گنبدی ( .)domed external floating roof tanksمخازن سقف شناور خارجی
شبيه به مخازن سقف شناور داخلی عمل میکنند و بواسطه نصب يک پوشش گنبدي بر باالي يک مخزن سقف شناور داخلی
موجود ايجاد شدهاند .هدف اصلی گنبد ،جهت تامين حفاظت از عوامل میباشد اما همچنين کنترل محيطی براي انتشار مواد فرار
تامين مینمايد .در طی مراحل اوليه عمليات اطفاء حريق در اين مخازن ،پانلها بايد در فاصله ذوب شده و چارچوب حفاظت کننده
بايد تنها مانع باشد .با ادامه سوختن ،چارچوب حمايتی با بيشترين احتمال تا خورده و به داخل سطح سوخت در حال سوختن فرو
میرود.
سناریوهای متداول واكنش
خطرات متداول مشخصی در ارتباط با انواع مخازن وجود دارد .اين خطرات از نظر شدت از حريق يک ونت ساده تا حريق کل مايع
سطح مخزن متنوع میباشد .متداولترين اين حوادث شامل حريق ميدان سرريز ،ونت ،rim seal ،حريق سطح مايع کامال مسدود
شده و حريق سطح مايع کامل مسدود نشده میباشد.
حریقهای  : Overfill groundحريق  overfillيا سدبند از نشت مخزن يا لوله کشی نتيجه میشود .در بسياري از اوقات نشت
مخزن يا لوله کشی در نتيجه ساير علل همچون خطاي اپراتور ،نقص تجهيزات نتيجه میشود انواع شديتر حوادث لحاظ میگردند.
در صورتی که نشت بدون اشتعال اتفاق بيفتد ،بايد احتياط گردد و همه منابع اشتعال ايزوله گردند .در صورتی که حريقی همچون
حريق استخري بزرگ واقع گردد ،بايد با آن مقابله گردد .حريقهاي حوزه سرريز از حريقهاي متداول در مخازن سقف مخروطی
ثابت ،سقف شناور داخلی ،سقف شناور خارجی و مخازن سقف گندي هستند.
حریقهای ونت :حريق هاي ونت به طور معمول با مخازن سقف ثابت همچون مخازن سقف مخروطی و مخازن سقف شناور داخلی
مرتبط است .برخورد صاعقه ،علت اصلی است که بخارات فراري را که ممکن است در ونت حضور داشته باشند مشتعل مینمايد.
اين نوع حريق شدت کمتري داشته و معموال میت واند با يک خاموش کننده پودر خشک شيميايی بوسيله کاهش فشار در مخزن
اطفاء گردد.
حریقهای  :Rim-sealحريقهاي  rim-sealشامل بخش بزرگی از حريقها در مخازن سقف شناور خارجیاند اما میتوانند در
مخازن سقف شناور داخلی يا مخازن سقف گنبدي نيز واقع گردند .با توجه به بسياري از حريقهاي مخازن ،تخليه بار الکتريکی
القايی بدون برخورد مستقيم رعد و برق ممکن است رخ دهد .به علت اينکه اين حريقها متداولترين هستند ،معموال نرخ بااليی از
اطفاء موفقيت آميز وجود دارد ،تصور میشود که هيچ آسيب پيرامونی همانند نقص پانتون (انفجار) يا فرورفتگی در نتيجه تالش-
هاي سرکوب حريق وجود ندارد .اطفاء موفقيتآميز حريق  rim-sealمیتواند به نصب سيستمهاي حفاظت  rim-sealهمچون
اتاقکهاي فوم نسبت داده شود .اين سيستمهاي نيمه يا کامل حفاظتی حريق  rim-sealثابت ،تاريخچه خوبی در اطفا دارد که
ناشی از طراحی ،نصب و تعميرات صحيح دانسته شده است.
حريقهاي  rim-sealبراي مخازن سقف شناور داخلی اندکی چالشزاتر میباشند بخصوص در صورتی که سيستمهاي نيمه يا تمام
ثابت تامين نشده باشند .اين به اين معنی است که صرفا دستيابی به نواحی حريق براي بکارگيري ماده اطفائيه از طريق ونتها يا
کاورهاي دسترسی میباشد.
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حریقهای سطح مایع كامال مسدود شده ( :)obstructed full liquid surface firesحريقهاي سطح مايع کامال مسدود
شده ،می تواند در مخازن سقف مخروطی ثابت ،مخازن سقف شناور داخلی يا سقف شناور خارجی اتفاق بيفتد .اين نوع حريقها به
علت سقف يا بلوکهاي تشتک ( )pan blocksدسترسی به سطوح در حال سوختن ،چالشزا میباشند .سقف يا تشتک ()pan
می تواند به داليل مختلف همچون افزايش در فشار بخار زير سقف شناور داخلی فرو رود که میتواند باعث کجی تشتک ()pan
گردد .نقص پانتون سقف شناور خارجی معموال به واسطه شيرهاي زهکشی بسته در طی بارش باران يا نقص آببندي ()seal
مکانيکی رخ میدهد که باعث فرورفتگی تشتک ( )panمیشود.
حریقهای سطح مایع كامال مسدودنشده ( :)unobstructed full liquid surface firesاطفا حريقهاي سطح مايع کامال
مسدود نشده جايی که قطر مخزن نسبتا کوچک باشد (کمتر از  ۰۵۱فوت) و پرسنل آموزش ديده و منابع کافی در دسترس باشد،
نسبتا آسان است .چالشزاترين حريقها ،مخازن بزرگتر (بزرگتر از  ۰۵۱فوت قطر) را به علت مساحت سطح و ميزان منابع مورد
نياز براي کنترل و اطفا حريق را دربر خواهند داشت .حريقهاي سطح کامال مسدود نشده میتواند در مخازن سقف ثابت بدون
سقف داخلی ،که درز ضعيف شکننده در محل اتصال سقف-پوسته در نتيجه انفجار يا ديگر وقايع فشار باال جدا شده و سطح کل
مخزن را ترک میکند ،اتفاق بيفتد .مخازن سقف شناور خارجی همچنين در طی شرايط باران سنگين ،مستعد حريقهاي سطح
کامل مسدود نشده میباشند با زهکشهاي بسته سقف ،سقف میتواند به سرعت فرو رفته ،سطح بیحفاظ مايع در معرض برخورد
يک رعد و برق باشد.
طرحریزی واكنش پيش از حادثه
با توجه به عمليات اطفاء حريق همه نوع مخزن ،يک طرحريزي خوب و طرح واکنش تست شده پيش از حادثه مورد نياز است.
طرح ريزي واکنش پيش از حادثه در تاسيسات مخازن انبوه براي شناسايی خطرات ،توسعه يک حريق بالقوه به يک حادثه بزرگ و
منابع مورد نياز و در دسترس اجرا نمائيد .در صورتی که يک حريق در اين نوع از تاسيسات اتفاق بيفتد ،داشتن اطالعات در
خصوص مخزن و فرآورده ،تدارکات ايمنی حريق ،مکان جادههاي دسترسی و مناطق عملياتی و مکان منابع آب مفيد خواهد بود.
حريقهاي مخزن وقايع پيچيدهاي هستند .اطفاء آنها مستلزم اجراي طرحها ،آمادگی و استفاده صحيح از منابع هماهنگ با مديريت
واکنش اضطراري موثر سازمان میباشد .اگرچه حتی با وجود طرح ،موفقيت تضمين شده نمیباشد .در صورتی که طرح در طی
حريق به نتايج مطلوبی نرسد ،استراتژي و تاکتيکها را براي دستيابی به ايمنی و موفقيت تغيير دهيد .در طرحريزي پيش از حادثه
موارد ذيل حائز اهميت میباشند که در سايت ويزيت بايد اطالعات مورد نياز جمعآوري گردد تا فرمانده حادثه بتواند يک طرح
واکنش را با سهولت بيشتري طرحريزي نمايد.
ساختار .با توجه به هر حادثه ،اشکال سازه میتواند ساختار درگير همچنين تاکتيکهاي اطفاء مورد استفاده را متاثر سازد .معموالً
با مخازنی سرو کار داريد که از فوالد ساخته شده است .همچنين مخازن روباز ( )exposed tanksمعموال از فوالد ساخته شدهاند
که وقتی گرم میشوند ،نرم شده و معيوب میگردند .مخازن ممکن است توسط  boltingيا جوشکاري ساخته شده باشند .گرچه
مخازن پيچ شده به طور معمول در حوزههاي توليد نفت خام يافت میشوند ،برخی در ساير انواع سرويسها نيز يافت میشوند.
مخازن پيچ شده به هنگام مواجهه با حريق ممکن است سريعتر از مخازن جوش شده ،دچار نقص شوند .در يک حريق زمينی در
ناحيه خاک ريز ،بايد بدانيد که آيا لوله کشی در محل وجود دارد ،از چه ساخته شده و حريق چگونه آن را متاثر خواهد ساخت.
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مخازن روباز در هنگام حريق ،احتماال بايد خنک شوند .امروزه نظريه پذيرفته شدهاي وجود دارد که نبايد مخزن در مواقع حريق
خنک گردند مگر اينکه بتوان بطور مساوي از همه طرف براي  ۰۶۱درجه خنکسازي را انجام داد .خنک سازي ناهموار در ناحيهاي
که خنک سازي غيريکنواخت بکار رفته باشد ،نقص پوسته مخزن را باعث خواهد گرديد.
مالكيت .آيا تملک صرفاً براي تاسيسات انبار با تعداد محدودي از مخازن است؟ يا مخازن بخشی از يک عمليات صنعتی بزرگتر
میباشند که ممکن است به واسطه توسعه حريق متاثر گردند؟ شايد رويهمرفته عمليات خطر بزرگتري نسبت به حريق مخزن
باشد-آيا بايد روي ساير جنبههاي عمليات صنعت تمرکز کنيد؟
خودروی آتشنشانی و كاركنان .آيا خودروي آتشنشانی براي اطفاء حريق يک مخزن ذخيره تجهيز شده است؟ چه مقدار فوم
حمل میشود؟ چه سايز و چه نوع پايشگرهايی در دسترس هستند و آيا اين تجهيزات نصب شده يا پرتابل هستند؟ چند نفر از
دپارتمان شما در واکنش هست؟ حريقهاي مخزن معموال نيازمند حجم زيادي آب و گالنهاي بسياري از فوم تغليظ شده میباشد.
خطر جانی .اين اولين اولويت است .کارکنان تاسيسات همچنين جوامع اطراف را عالوه بر پرسنل آتشنشان مد نظر قرار گيرند.
فرماندهی حادثه ( )ICsبايد مسئول کارکنان و پيمانکاران تاسيساتی باشد که ممکن است در حال کار در محل باشند .چه
تاسيساتی مسئول کارگران و پيمانکاران سايت میباشد؟ فرمانده حادثه به محض رسيدن براي تعيين اينکه آيا کسی در تاسيسات
مسئول شده است با چه کسی بايد تماس بگيرد؟ چند نفر کارمند به طور معمول در حال انجام وظيفه در تاسيسات هستند و ناحيه
کاري معمول و اصلی آنها کجا هست؟
زمين(ناحيه) .عوارض زمين ممکن است در طی حوادث صنعتی اهميت داشته باشند .استقرار خودروهاي آتشنشانی و پايشگر
زمينی پرتابل میتواند به طور جدي متاثر گردد .دسترسی به مخزن میتواند در صورت وقوع سيالب در مسيرهاي دسترسی به
مخزن ،واکنش در مواقع حادثه را با تاخير مواجهه نمايد .لذا بايد به اين امر در تعيين محل مسيرهاي دسترسی توجه گردد .عوارض
زمين همچنين محدودسازي و کنترل آب سيالب و ساير فرآوردههاي مخزن را متاثر خواهد نمود .آتشنشانانی که از ميانه آب
عميق يا محلول فوم عبور میکنند ممکن است دچار لغزش شده و سقوط نمايند .حريقهاي مخزن ممکن است نياز به حجم بااليی
از آب داشته باشد که ممکن است ناحيه محصور کننده را لبريز از آب نمايد .در صورتی که محصور شدگی آنها از بين برود اين
جريان سيالبی چگونه و کجا حرکت خواهد کرد؟ آيا حاوي فرآوردههاي فرعی قابل اشتعالی است که بتواند مشتعل شده و باعث
پخش حريق گردد؟
تامين آب .آب در بسياري از حريقها بسيار حائز اهميت است .حريقهاي صنعتی نياز به حجم بااليی از آب براي اطفاء ،خنک-
سازي و فرونشانی بخارات دارد .آيا سيستم آب آتشنشانی مکان يا تاسيسات میتواند حجم آب مورد نياز براي حفظ يک حمله
موثر روي مخزن انبارش سوخت را داشته باشد؟ در صورتی که جواب منفی است ،کجا و چگونه میتوان آب اضافی را تامين نمود؟
حتی با تامين آب کافی ،دپارتمانها بايد در پی روشهاي تحويل باشد .آيا شلنگ با قطر بزرگ کافی براي تامين و تحويل آب به
نقطه حمله وجود دارد؟ اگر طرح تاسيسات اين است که بايد به دپارتمانهاي مجاور براي ياري جهت الزامات شلنگ با قطر بزرگ
تماس بگيرد ،آيا شلنگهاي تاسيسات مذکور و دپارتمان مجاور انطباق دارند؟ در صورتی که تاسيسات دپارتمان مجاور از شلنگ
قطر بزرگ  ۵اينچی استفاده میکنند و دپارتمان شما از شلنگ با قطر  ۵اينچ استفاده میکند ،آيا در صورت نياز اتصاالت کافی (۵
اينچ به  ۵اينچ) براي ايجاد اتصال ،موجود است؟
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در صورتی که نياز باشد ،آيا میتوانيد عمليات طرح ريزي شده را براي تحويل مقادير کافی آب هدايت کنيد؟ يا يک پمپ با ظرفيت
بزرگتر براي کشيدن و تامين آب نياز است؟
ادوات كمكی و پشتيبانی .ادوات کمکی و پشتيبانی ،سيستمها و تجهيزاتی هستند که ممکن است در سايت يا يک مجتمع
تاسيسات صنعتی موجود باشند .مخازن ذخيره ممکن است سيستمهاي فوم نصب شده براي کمک به تالشهاي آتشنشانان،
بخصوص براي حريقهاي  rim-sealداشته باشند .هنگام طرحريزي واکنش پيش از حادثه ،اين سيستمها را شناسايی و ارزشيابی
نمائيد .چه کسی سيستم را فعال خواهد کرد و چه کسی آب و فوم ضروري را براي سيستم تامين خواهد نمود؟ آيا دپارتمان شما
براي تامين چنين سيستمی وظيفه دارد ،آيا آماده هستيد؟ يک دستورالعمل عملياتی استاندارد تدوين نمائيد و تمرينهاي ساليانه
براي تامين چنين سيستمهايی را انجام دهيد.
به محض رسيدن به تاسيسات صنعتی ،پرسنل شرکت میتوانند مساعدت و وسايل را تامين نمايند .فرمانده حادثه بايد اين واکنش-
ها را در طرحهاي واکنش پيش از حادثه شناسايی و شمارههاي تماس آنها و ساعات در دسترس بودنشان را مورد مالحظه قرار
دهد.
شرایط خيابان .دسترسی عمومی تحت شرايط خيابان بايد در نظر گرفته شود .بسياري از مجتمعهاي صنعتی يا تاسيسات مخازن
ذخيره ممکن است در نواحی دور از مراکز صنعتی قرار گيرند .جادهها ممکن است باريک و پيچ درپيچ باشند .همچنين داخل
تاسيسات ،جادههاي دسترسی ممکن است باريک باشند .بسته به ساير تجهيزاتتان ،ممکن است واکنش و محل استقرار تحت تاثير
قرار گيرد .در صورتی که استراتژي شما استفاده از جريانات با ظرفيت بزرگ از يک سکوي هوايی را شامل گردد ،آيا عرض خيابان
چنين عملياتی را حمايت میکند؟ استقرار خودروي آتشنشانی ممکن است باعث مسدود شدن خيابان شده از عبور و مرور ساير
وسايل نقليه که براي تامين مجدد فوم يا استقرار شلنگ نياز میباشند ،پيشگيري نمايد .جايی که جهت زهکشی گودالهايی وجود
دارد (تو رفتگی عميق در مسيرهاي جاده براي تسهيل زهکشی) ،خودروي آتشنشانی ممکن است به علت طول خودرو و فاصله بين
محور جلو و عقب قادر به عبور از آنها نباشند .خودروهاي آتشنشانی در هنگام تالش براي عبور از اين تو رفتگی دچار نوسانات می-
شوند .اين بايد در طی طرحريزي واکنش پيش از حادثه تعيين گردد.
آب و هوا .شرايط آب و هوايی میتواند عمليات نرمال واحد آتشنشانی را بخصوص در حريقهاي مخازن بزرگ متاثر سازد .باد
ممکن است مقادير زيادي از دود توليد شده را به مسافتهاي دورتر ببرد .عدم حضور باد يا حضور مه سنگين میتواند شرايطی را
ايجاد نمايد که دود در سطح پايين قرار گيرد .بارش سنگين ممکن است باعث سيالب شده و موقعيت استقرار خودروي آتشنشانی
و واکنش را متاثر سازد .شرايط آب و هوايی خيلی سرد يا خيلی گرم نيازمند تجديد قواي بيشتري میباشد .بارش سنگين ممکن
است همچنين پتوهاي حريق حفاظتی را بشکند و باعث گردد نواحی سدبند سرريز نمايد .در صورت ضرورت اين آب چگونه می-
تواند از نواحی سدبند دور شود و به کجا میتواند هدايت گردد؟ سيستمهاي تاسيسات يا پمپهاي پرتابل ممکن است ضرورت
يابند .اين نيازها قبل از حادثه پيشبينی شوند.
مواجههها .از چه مواجهههايی بايد در حريق مخازن ذخيره حفاظت شود .به طور معمول ،مواجههها در مسير باد ،اولويت اول
هستند و آنهايی که چپ و راست مسير باد مخزن هستند همچنين نياز به برخی اقدامات خنک سازي دارند .افت توان پمپهاي
تاسيسات فاضالب ممکن است باعث شود روانآب به ناحيه حريق برگشته و سدبندها سرريز نموده يا ديگر اقدامات را با محدوديت
مواجه نمايد.
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جريانات خنک کننده براي عوامل در معرض ،بايد مادامی که اثر جريان خنک سازي روي پوسته مخزن درمعرض ،بخار توليد می-
کند ادامه يابد .به مجرد اينکه بخار توليد نگرديد ،اقدامات خنکسازي متوقف گردد .هنگامی که پوسته مخزن شروع به گرم شدن
مجدد مینمايد عمليات خنک سازي مجددا از سرگرفته شود .اين باعث میشود آب براي استفاده درعمليات اطفاء حفظ شده و
روانآب کاهش يابد .آب خنک سازي براي مخازن در معرض ممکن است به روش ذيل محاسبه گردد:
 مخازن ذخيره اتمسفريک تا قطر  ۰۱۱فوت نياز به  ۵۱۱گالن در دقيقه دارند. مخازن ذخيره اتمسفريک با قطر بين  ۰۱۱فوت و  ۰۵۱فوت نياز به  ۰۱۱۱گالن در دقيقه دارند. مخازن ذخيره اتمسفريک با قطرههاي متجاوز از مقادير ذکر شده در باال نيازمند  ۴۱۱۱گالن در دقيقه میباشند.مساحت .هنگامی که در مورد مساحت حريق فکر میکنيم ،به طور معمول درباره ضرب طول در عرض ،فکر میکنيم .در اين
مورد ،ما مساحت را براي مشخص کردن سايز مخازنی که ممکن است دچار حريق باشند و همچنين مخازن در معرض ،استفاده
خواهيم کرد .يک محاسبه سريع که می تواند براي فوت مربع يک مخزن مدور استفاده شود فرمول قطرمخزن × ۱/8است .مساحت
سدبند همچنين بايد بواسطه ضرب طول در عرض منهاي فوت مربع مخزن داخل سدبند محاسبه شود.
موقعيت و وسعت .در طی طرحريزي واکنش پيش از حادثه ،نواحی محتمل سناريوهاي حريق (مکان) و بدترين سناريو (وسعت)
براي کمک بيشتر به شناسايی منابعی که مورد نياز میباشند ،شناسايی گردد.
زمان .با توجه به هر حريق يا شرايط اضطراري ،زمان روز ممکن است واکنش را متاثر سازد .در طی زمانهاي خاص از روز ،پرسنل
تاسيسات که میتوانند کمک کنند ممکن است حضور نداشته باشند .در طی زمانهايی از روز ،عملياتی که در تاسيسات در حال
اجرا است ممکن است بسيار مخاطرهآميز بوده ،ريسک حريق را افزايش دهد .اين حريقها عمليات را طول خواهد داد و در برخی از
مواد ،رشته عمليات حريق چندين روز طول میکشد .آيا تاسيسات روشنايی کافی دارند ،يا آيا طرح واکنش اضطراري منابع
روشنايی تقويت نور در صحنه عمليات را شامل شده است؟ در صورتی که منابع روشنايی پرتابل به صحنه بعد از اينکه عمليات آغاز
شد ،آورده شوند ،مسيرهاي دسترسی ممکن است به واسطه خودروهاي آتشنشانی و شلنگ مسدود گردد .زمان شناسايی اين نياز
در ابتداي عمليات است که از استقرار آنها قبل از اينکه مسيرهاي دسترسی مسدود گردد ،اطمينان حاصل نمائيد.
زمان روز ممکن همچنين تخليه جوامع پيرامونی را در صورتی که ضرورت داشته باشد ،متاثر نمايد .نواحی مسکونی ،تعداد بيشتري
از افراد را در ساعات عصر در خود جاي داده است لذا نيازمند تخليه تعداد نفرات بيشتري میباشد .کار در شب همچنين میتواند
سرعت عمليات اطفاء حريق را کاهش دهد و در صورتی که ناحيه به طور موثري روشنايی نداشته باشد ،ايمنی به خطر میافتد.
ارتفاع .ارتفاع يک مخزن ذخيره ،عمليات را متاثر خواهد ساخت .آيا واحد شما مانتيورهاي پرتابل که بتواند جريان را تا ارتفاع
بيشتري تحويل دهد ،دارد؟ خط سير جريان در بکارگيري در باالي مخازن براي جريان اطفاء حائز اهميت است .خيلی دور از
مخزن ،جريان به باالي مخزن نخواهد رسيد ،خيلی نزديک ،افراد انجام دهنده عمليات در معرض خطر خواهند بود و جريان در
سطح سوخت در يک وضعيت مطلوب فرود نخواهد آمد.
شرایط خاص .شناسايی هر مورد ديگري که در بخشهاي قبل ذکر نشده است .حضور مواد خطرناک ،تکنيکهاي خاص اطفا،
عمليات کنترل فرايند ،طرحهاي واکنش اضطراري تاسيسات يا طرحهاي واکنش اضطراري پيشآمدهاي احتمالی شرکت ممکن
است موجود باشد و منابع خارجی همچون پيمانکاران خاصی که ممکن است براي پوشش برخی از موارد مورد نياز باشند.
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هر چقدر اطالعات بيشتري قبل از حادثه جمعآوري گردد ،توسعه و تدوين طرح واکنش حادثه آسانتر است.
مالحظات واكنش
به محض اطالع از شرايط اضطراري مخازن ذخيره ،واحد آتشنشانی بايد فوراً به جمعآوري اطالعات و ارزيابی حادثه اقدام نمايد.
گرچه گفته شده است که بررسی دقيق با اعالم آالرم شروع و تا زمانی که آخرين واحد صحنه را ترک کند ،ادامه میيابد ،بررسی
دقيق واقعی با طرحريزي پيش از حادثه شروع میشود .اطالعات جمعآوري شده در اين مرحله پايه و اساس براي هر بررسی دقيق،
استراتژي و تاکتيکهاي مورد استفاده در اين حوادث میباشد .بعد از استفاده از طرح واکنش پيش از حادثه و اطالعات اعالم شده
اوليه ،اطالعات تکميلی را در حين مسير رسيدن و بعد از رسيدن در صحنه براي توسعه يک استراتژي موثر براي اطفاء حريق را به
سرعت جمعآوري کنيد .موارد ذيل را مورد توجه قرار دهيد:


نجات پرسنل در نواحی نزديک به محل حادثه



خطر ايمنی تهديد کننده جان پرسنل سايت



توسعه و گسترش



محدودسازي



اطفاء



اثرات محيطی



اثرات بر جامعه

بعد از مخاطب قرار دادن مسائل ضروري ،نوع حريق را مشخص نمائيد :ونت ،rim-seal ،اتصاالت/لولهکشی ،درگيري کامل،
 ،overfillمخزن و سدبند ،حريق چند مخزن يا مواجهه.
تعيين نوع حريق منابع مورد نياز را مشخص نموده و طرح اقدام ضروري حادثه را براي اطفاء حريق ديکته مینمايد .چندين نوع
حريق وجود دارد که يک واحد واکنش اضطراري میتواند با آن مواجهه شود و روشهاي حمله به آنها متفاوت است.
با حريقهاي زمينی يا سدبند که در نتيجه سرريزي يا نقصهاي لولهکشی اتفاق افتاده است ،میتوانيد همچون حريقهاي استخري
يا ريزش ساده برخورد نمائيد .تالش براي محسابه مساحت شکل ريزش عجيب و غريب ،میتواند چالشبرانگيز باشد ،اما بهترين
تاکتيک برقراري آب کافی و تامين فوم و شروع به سرکوب حريق بعد از تامين منابع کافی در صحنه میباشد .يک اشتباه رايج،
تالش براي اطفاء چنين حريقی با منابع ناکافی میباشد .در صورتی که حريق با منابع موجود در صحنه اطفاء نشود ،حريق ادامه
يافته و پتوهاي فوم موجود در محل را تخريب خواهد نمود ،ممکن است تاثيرات مثبت و منفی را داشته باشيد.
میتوان مخزن و لولهکشی و پمپ هاي در معرض را با استفاده از پايشگرهاي زمينی آب يا ساير هيدرانتهاي نصب شده حفاظت
نمود.
آتشنشانان نبايد تالش به ورود به ناحيه سدبند نمايند مگر اينکه انجام اين عمل ايمن باشد .اين عمل میتواند با تست اتمسفر و
اطمينان از اينکه هيچ ريزش بالقوهاي کف سدبند را پرنخواهد کرد مورد تائيد قرار گيرد .اين مورد بخصوص در ريزشهاي کوچک
با يا بدون اشتعال درست میباشد .براي ريزشهاي بزرگتر که اشتعال اتفاق افتاده است و عمليات فوم در حال انجام است ،ورود به
سدبند بايد ممنوع گردد .مختل کردن پتوي فوم میتواند اثرات فاجعه باري داشته باشد و آتشنشانان هرگز نبايد به فرآورده ريزش
نموده وارد شوند.
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معموال میتوان حريقهاي دربردارنده ناحيه  rim-sealرا با سيستم کامل يا نيمه کامل ثابت فوم يا آب اطفاء نمود .واکنش به اين
نوع حريق مشابه به حريق در سازههاي داراي سيستم اسپرينکلر میباشد که شما سيستمهاي ثابت را به محض رسيدن حمايت
میکنيد .تفاوت اصلی اين است که مادامی که قابليت اطمينان آب و تامين کننده فوم و اينکه مقادير کافی از هر دو ماده اطفائيه
براي مدت اطفاء در دسترس خواهد بود ،تائيد نشده است نبايد سعی در اطفاء حريق گردد .بخاطر داشته باشيد در طی طرحريزي
واکنش پيش از حادثه ،بايد اين سيستمها شناسايی و ارزشيابی گردند .همچنين بايد شناسايی گردد با چه کسی بايد تماس گرفته
شود تا آنها را فعال نمايد .اين سيستمهاي بايد قبل از حادثه و نه در طی آن مورد تست قرار گيرند .طرحريزي واکنش پيش از
حادثه با پرسنل تاسيسات مورد تمرين قرار گيرد و تمرينها و مانورهاي ساليانه براي تامين و فعالسازي سيستمها بايد صورت
گيرد.
در صورتی که سيستمهاي نيمه ثابت يا تمام ثابت نصب نشده باشند .از تجهيزات پرتابل میتوان براي اطفاء اين نوع حريقها بهره
گرفت .از لوله الستيکی و پايشگرها براي پرکردن ناحيه  rim-sealبا محلول فوم /آب میتوان استفاده نمود .نرخ دبی محلول
فوم/آب براي حريقهاي  rim-sealبا استفاده تجهيزات پرتابل گسترهاي از  ۴۵۱gpmبراي مخازن سايز کوچک (قطر  0۱فوت) تا
 ۵۵۱ gmpبراي مخازن سايز متوسط (قطر 0۱تا  ۰7۵فوت) و  0۵۱gpmبراي مخازن بزرگتر (قطر  ۰7۵تا  ۰۱۱فوت) براي
استفاده به مدت زمان  ۴۱دقيقه میباشد.
در روش اطفاء حريق از باال مواردي که بايد مد نظر قرار بگيرد :حداقل سرعتهاي استعمال ،دانسيته ،حداقل محلول فوم در طی
استعمال و سرعت استعمال فوم مکمل در ناحيه سدبند.
اين مالحظات بر مبناي نقطه اشتعال سوخت ،امتزاج ناپذيري آب ،نوع فوم و وسايل مورد استفاده متغير خواهد بود .براي حريق-
هاي دربردارنده هيدروکربنهايی همچون بنزين يا ديزل ،غلظت سه درصدي ،استاندارد صنعت میباشد .فومها امروزه در غلظت
يک درصد مورد استفاده قرار میگيرند .در تستها ثابت شده است که اين بسيار موثر باشد .براي حريقهايی که حاللهاي قطبی
همچون الکلها يا متيل ترشياري بوتيل اتر ( )MTBEرا در بردارند ،نسبت سه درصد به شش درصد غلظت الکل مقاوم (alcohol-

 )resistant concentrateدر غلظت شش درصد .گرچه غلظتهاي فوم الکل مقاوم طراحی شده بايد در غلظت سه درصد روي
محلولهاي قطبی باشد .غلظت متناسب به معنی درصد فومی که به تناسب در آب باشد .براي مثال ،يک نسبت فوم سه درصد به
معنی اين است که سه درصد از کل محلول فوم/آب ،فوم بوده و باقی  07درصد آب است .نرخ کاربرد محلول فوم تابعی از سطح
مساحت مايع است .با توجه به حريقهاي  ،rim-sealتا زمانی که تامين آب و فوم به مقدار مورد نياز ،براي مدت زمان مورد نياز
تائيد نگردد ،تالشی براي اطفاء حريق صورت نگيرد.
فرمول براي تامين محلول فوم مورد نيز به صورت ذيل است:

زن قطر
نرخ استعمال

گالن در دقيقه به ازاء فوت مربع و چارچوب زمانی دقيقه

يا

حداقل ارقام مورد استفاده بواسطه

پروژه  LASTFIREو  BPاست .به هنگام استفاده از مانيتورهاي فوم متحرک يا پرتابل BP ،طرحريزي براي يک نرخ توليد فوم
 ۱/۴۶گالن در دقيقه به ازاء فوت مربع را توصيه میکند ،که افزايش  ۶۱درصدي از حداقل نرخهاي  NFPAاست .اين از دست
رفتن فوم را که در رسيدن به داخل مخزن دچار نقص میگردد يا در اثر جريانات حرارتی و گرمايی تجزيه میشود ،ميسر میسازد.
حريقهاي بزرگ اخير ثابت کرده است که نرخهاي کاربرد باالتري مورد نياز است .به طور معمول ،پذيرفته شده است که نرخهاي
کاربرد بسته به قطر مخزن (مساحت سطح) متغير خواهد بود .براي مخازن با قطرهاي بزرگتر ،نرخ کاربرد بزرگتري مورد نياز است.
کارشناسان صنعتی سابقاً نرخهاي زير را پيشنهاد کردهاند:
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قطر مخزن ( )feetنرخ کاربرد ()gpm/sq.ft.
تا ۰۵۱
 ۰۵۱تا ۴۱۱
 ۴۱۰تا ۴۵۱
 ۴۵۰تا ۰۱۱
بيش از ۰۱۱

۱/۰۶
۱/۰8
۱/۴۱
۱/۴۴
 ۱/۴۵يا باالتر

در طی حريق هاي مخزن ،پرسنل تاسيسات ممکن است توصيه به پمپ کردن فرآورده به خارج از مخزن در حال سوختن نمايند.
توجه گردد که انتقال فوري فرآورده به خارج از مخزن ممکن است بهترين گزينه نباشد .انتقال فرآورده از مخزن در حال سوختن
(يا مخزن در معرض) ميزان فوالد مخزن در معرض حريق را افزايش میدهد .فرآورده داخل مخزن مايع همانند يک گودال گرما
عمل کرده و از اينکه ديوار پوسته مخزن مستقيما در معرض حريق باشد ،پيشگيري مینمايد .بسته به شرايط ،ممکن است مايل به
اجازه به پمپ کردن فرآورده خارج از مخزن نباشيد يا ممکن است تصميم به اجازه به پمپ کردن آن بگيريد .با پرسنل عملياتی
شرکت مشورت نموده و آنها را در فرايند طرحريزي در صحنه بگنجانيد.
 Frothover ،Slopoverو Boilover

پديدههاي خاص نياز به تعريف دارد frothover ،Slopover :و  .boiloverيک  slopoverنتيجه میشود زمانی که جريان آب
براي سطح داغ نفت در حال سوختن بکار میرود که باعث میشود نفت در حال سوختن از کنارههاي مخزن سرريز نمايد .يک
 ،frothoverسرريز شدن يک ظرف به علت حريق نيست بلکه زمانی که آب در سطح تحتانی نفت داغ ويسکوز در حال جوش
است ،اتفاق میافتد .مثالی در اين خصوص آسفالت داغ بارگذاري شده بداخل يک مخزن محتوي مقداري آب است .آب ممکن است
گرم شده و شروع به جوش نمايد ،باعث سرريز آسفالت از مخزن گردد.
اين وقايع را با تعريف يک  boiloverمقايسه کنيم :خروج ناگهانی و شديد نفت خام (يا ساير مايعات) از مخزن ،ناشی از واکنش
يک اليه داغ و آب تجمع يافته در بخش تحتانی مخزن میباشد .يک  boiloverزمانی اتفاق میافتد که باقیماندهها (ذرات
سنگينتر بعد از احتراق باقی میمانند) از سطح در حال سوختن ،چگالتر از نفت کمتر چگال اطراف آنها میگردد و باقيماندهها زير
سطح فوقانی به سمت بخش تحتانی مخزن فرو میروند .همچون اليه داغ چگالتر ،نفت سوخته شده به سمت پايين حرکت می-
کند و اين امواج گرمايی نهايتا به آبی که به طور معمول در بخش تحتانی مخزن تجمع میکند ،خواهد رسيد .زمانی که اين دو بهم
می رسند ،آب فوق گرم شده و بدنبال آن جوشيده و به طور انفجاري توسعه میيابد ،که باعث خروج محتواي مخزن توام با صدا
میباشد .گرچه نسبت معمول توسعه آب به بخار  ۰7۱۱:۰میباشد ،اين در دماي  212 ⁰Fاست .در دماهاي باالتر نسبت توسعه
آب به بخار میتواند تا حد  ۴۰۱۱:۰در دماي  ۵۱۱ ⁰Fبرسد.
در صورتی که  boiloverرخ دهد قانون کلی میگويد که نفت خام بيرون رانده شده ممکن است تا فاصله  ۰۱برابر قطر مخزن در
محوطه اطراف مخزن پخش شود .اين مورد در مکان استقرار فرمانده حادثه ،فرمانده عمليات ،تجهيزات ،ترياژ پزشکی لحاظ گردد.
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استراتژیهای اطفاء حریق

استراتژيها و تاکتيکهاي اطفاء حريق همچنين بسيار مهم میباشند .ارزيابی اهداف در برابر ريسک .استراتژيها شامل موارد ذيل
میباشند:


عدم مداخله .يک حالت بدون اقدام است زمانی که ريسکها در ارتباط با مداخله غيرقابل قبول باشد .همه پرسنل به
ناحيه ايمن ،عقب کشيده میشوند.



پدافندي يا دفاعی ( :)defensiveدر اين تاکتيک ،نواحی خاص ممکن است به حادثه واگذار شده و اقدامات به حفاظت از
مواجهه شدنها و محدودسازي گسترش حادثه محدود شوند.



تهاجمی ( :)offensiveتاکتيکهاي تهاجمی و مستقيم براي کنترل يک حادثه استفاده میشود.

همانند بسياري از حريقها ،سود بايد بر ريسک فزونی داشته باشد .در صورتی که مخزنی با قطر کوچک در حال سوختن است
بدون تهديدي براي درمعرض قرار گيريها ،آيا حريق بايد اطفاء گردد؟ در صورتی که مخزن محتواي خودش را از دست داده
باشد ،آيا حفاظت از مواجهه مناسبتر نمیباشد؟ اين مالحظات شناسايی شده و بعنوان بخشی از طرحريزي واکنش پيش از
حادثه ،تدوين و توسعه طرحهاي واکنش اضطراري و شناسايی سناريوهاي محتمل حادثه توسعه يابند.
شرايط محيطی همچون باد و باران میتوانند مشکالتی را با فاصله/گستره جريانات محلول آب/فوم ايجاد نمايند .تغييرات در
جهت باد ممکن است باعث اصالحاتی در طرحهاي اقدام حادثه با در نظر گرفتن تغييرات در مکانهاي عملياتی گردد .افزايش
در دما يا رطوبت میتواند تعويض سريعتر آتشنشانان را براي پيشگيري از استرسهاي گرمايی الزام نمايد.
مالحظات تكميلی
موارد تکميلی ذيل را در شرايط عملياتی و واکنش به هنگام آماده سازي طرحهاي واکنش پيش از حادثه و طرحهاي اقدام
حادثه لحاظ گردد:


قابليت همکاري بين ارگانها ( .)interoperabilityاين مسائل را در فاز طرحريزي واکنش حادثه شناسايی نمائيد.
از قابليت همکاري تسهيالت آب آتشنشانی و سيستمهاي اطفاء حريق تاسيسات ،واحدهاي اتوماتيک يا همکاري
دوجانبه و کمک و پيمانکاران واکنش اضطراري شخص ثالث که ممکن است براي واکنش براي يک تاسيسات براي
حريقهاي مخزن انبارش يا شرايط اضطراري مساعدت نمايد ،اطمينان حاصل نمائيد.



تامين فوم .شرکتهاي فوم محلی را براي برقراري غلظتهاي کافی فوم تامين کننده براي حريقها يا شرايط
اضطراري مخازن انبارش بزرگ مد نظر قرار دهيد .بخاطر داشته باشيد ،تامين غلظت کافی فوم کفايت نمیکند ،بايد
مانيتورهاي ظرفيت بزرگ و شلنگ ظرفيت باال براي تامين محلولهاي آب و فوم براي شرايط اضطراري مد نظر قرار
گيرد.



نيروهاي اجراي عمليات شرايط اضطراري صنعت .نيروهاي اجراي عمليات را که بايد در شرايط اضطراري انجام
وظيفه نمايند را از قبل تعيين و تفهيم مسئوليت نمائيد .آنها بايد از پيش تعيين شده و براي واکنش به تامين نيرو،
تجهيزات ،غلظت فوم و خودروهاي آتشنشانی براي تخفيف سناريوهاي اضطراري در مکانهاي مخازن ذخيره فعال
گردند .سيستم فرماندهی حادثه می تواند يک نيروي اجرايی عمليات يا نيروهاي چندگانه اجراي عمليات ،واقف به
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پرسنل ،تجهيزات و خودروهاي آتشنشانی که براي واکنش مورد نياز خواهد بود را فراخواند .اين نيروهاي اجراي
عمليات در طرحهاي واکنش پيش از حادثه شناسايی خواهند شد.


پيمانکاران شخص ثالث متخصص در اين نوع از حوادث بايد شناسايی شده و با آنها براي کمک در اين حوادث
تماس حاصل گردد .اين شرکتها می توانند تامين فوم ،متخصص در موضوع مورد نظر و تجهيزاتی که از روشهاي
ديگر در دسترس نيست به صورت هر روزه در شهر در اختيار بگذارند.



آموزش حريق متخصصين صنعت .دپارتمانها بايد ارسال پرسنل براي برنامههاي آموزشی تخصصی را براي اينکه
بيشتر در ارتباط با اطفاء حريق مخازن انبارش و حوادث اضطراري ياد بگيرند ،مورد توجه قرار دهد .سناريوهايی با
فرکانس پايين و ريسک باال نيز همچنين بايد در آموزشها مخاطب قرار گيرند.



کنترلرهاي نرخ جت .بعنوان بخشی از تجهيزات ضروري براي تحويل محلول فوم به نقطه عمليات ،کنترلهاي نرخ
جت را بسيار جدي مد نظر قرار دهيد .به طور نرمال ،غلظتساز فوم بايد در فاصله تعيين شده از نازل ،معموال ۰۵۱
فوت قرار گيرد .با استفاده از کنترلر نرخ جت در محدوده متناسب با نازل فوم ،منبع فوم میتواند در فاصله ۴۵۱۱
فوتی از نازل قرار گيرد .کنترلرهاي نرخ جت وسايل نوع ونچوري هستند که غلظتی را از يک مسافت انبارش دور به
نازل فوم جفت و جور (مناسب) جريان میدهد.



مقادير فوم .مقادير زياد از غلظت فوم مورد نياز خواهد بود .براي حوادث بزرگ ،استفاده از  ۵۵گالن توصيه نشده
است ،حمل و نقل  ۴7۵گالن و کاميونهايی با مخازن بزرگتر روشهاي ترجيح داده شده براي تحويل فوم غليظ
میباشند .در طی طرح ريزي واکنش پيش از حادثه عالوه بر زمان حادثه ،وسايل حمل و نقل جابجايی فوم غليظ به
نقطه تزريق فوم را ارزشيابی نمائيد .در صورتی که مسيرهاي دسترسی به وسايل نقليه و شلنگ مسدود شود ،چگونه
می توان غلظت مورد نظر را به جايی که مورد نياز است ،رساند؟ عالوه براين ،چگونه فوم از ظروف به جريان آب
منتقل خواهد گرديد؟ اين میتواند ضعيفترين رابط در زنجيره باشد .گرچه شما بزرگترين ظروف با بهترين فوم را
در صحنه عمليات و در موقعيت داريد ،د ر صورت گم شدن آچاري که ظروف حمل کننده را باز میکند ،عمالً قادر
به استفاده از فوم نخواهيد بود .به ياد داشته باشيد که موارد کوچک ،مانع پيشرفت کار خواهد شد.



سربه سرگذاشتن حريق :قبل از حمله کامل به حريق مخزن ،سربه سرگذاري حريق را تمرين کنيد .در ابتداي
استعما ل آب براي حريق يک مخزن ،برخورد آب سرد به سطح سوخت در حال سوختن واکنش خواهد داد ،شدت
حريق را میافزايد .براي پيشگيري از واکنش شديدتر ،جريانات اطفاء کننده را وراي باالي مخزن عبور دهيد تا اينکه
فروکش نمايد .در اين نقطه ،يک حمله کامل بايد با محلول فوم شروع شود.



استعمال فوم .جريان اطفاء کننده را اطراف مخزن براي نقاط چندگانه استعمال قرار ندهيد .مانيتورهاي فوم را در
يک محل قرار دهيد ،جريانهاي فوم بايد به مخزن در همان نقطه وارد شوند و روي سطح در همان ناحيه برخورد
نمايد .اين به دستيابی سريعتر به پتوي فوم ثابت کمک خواهد نمود .اين پتوي فوم سپس از اين نقطه مرکزي به
روي سطح گسترش خواهد يافت .وسوسه نشويد که جريانات را به موقعيتهاي ديگر حرکت دهيد .در صورتی که
کاهش شدت در  ۴۱تا  ۰۱دقيقه اول اتفاق نيفتاد ،بجاي حرکت دادن موقعيت جريان ،نرخ و ميزان استعمال را
مورد بازنگري قرار دهيد.



 .LCESبه هنگام توسعه يک طرح اقدام حادثه( LCES ،ديدهبانها  ،lookoutsارتباطات،communications
مسيرهاي فرار escape routesو نواحی ايمن( )safety zonesرا مد نظر قرار دهيد.
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ديدهبان ها بايد با تجربه بوده و بايد قادر به ديدن حريق و آتشنشانان باشند و بايد قادر به شناسايی ريسکها براي آتشنشانان
باشند .آنها بايد چشم و گوش اضافی فرمانده حادثه باشند .آنها را در نواحی استراتژيک مستقر نمائيد چنانکه بتوانند فرمانده حادثه
را در خصوص هر اطالعات مربوطه يا تغيير در شرايط مطلع نمايند.
ارتباطات را با همه پرسنل عم لياتی در صحنه ،پرسنل عملياتی شرکت و متخصصين مربوطه حفظ کنيد .پرسنل عملياتی در مکان-
هاي دور را بايد از هر گونه تغييري در تاکتيکهاي عملياتی مطلع بسازيد .ديدهبانها بايد ارتباطات را با پرسنل عملياتی نيز حفظ
نمايند.
مسيرهاي فرار را برقرار و همه پرسنل را در طی جلسه توجيهی در جريان مسيرهاي فرار قرار دهيد .دو مسير فرار بايد شناسايی
شده و به يک ناحيه ايمن که جوابگو بودن آن بتواند تائيد گردد .نواحی ايمن را در خالف جهت باد و باالدست حادثه برپا سازيد.
مسئوليت پرسنل را در اين موقعيتها تائيد نمائيد .عالوه براين يک مسير تخليه مشخص از اين ناحيه ايمن معين نمائيد که در
ادامه در صورت بدتر شدن شرايط به سطحی که باعث میشود اين ناحيه ايمن نباشد ،پرسنل بتوانند تخليه گردند.
حريقهاي دربردارنده مخازن ذخيره روزمينی بزرگ به لحاظ آسيب به دارايی ،نگرانیهاي زيست محيطی و اثرات اجتماعی میتواند
فوقالعاده پرهزينه باشد .عالوه براين ،کنترل و اطفاء حريقهاي سطح کامل مخزن نيازمند تعهد باال در تدارک انسانی و منابع
تجهيزاتی میباشد .حريقهاي مخزن رويداد پيچيدهاي است .اطفاء آنها نيازمند اجراي طرحها ،آمادگی و استفاده صحيح از منابع
هماهنگ شده بواسطه يک سازمان مديريت واکنش اضطراري موثر میباشد .فقط با آموزش و تمرينها هست که واحد شما در
استراتژيها و تاکتيکهاي مورد نياز براي موفقيت در اطفاء حريق يک مخزن ذخيره کارآمد خواهد شد.

منبع:
Shelley, C.H. Storage Tank Fires: Is your Department Prepared? Fire Engineering University.

13

