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در يك صنعت  PHASTبا نرم افزار اتيلن مدلسازي پيامد انفجار مخزن 
 پتروشيمي و ارائه طرح واكنش اضطراري

  
  3مهناز نصر آبادي ،2يسعيد گيوه چ، 1يمهدي قاسم

 )، زاهدان، ايرانHSEمهندسي، گروه مديريت محيط زيست ( -دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان، دانشكده فني

Mehdi_Ghasemi_Health@Yahoo.com 
  
  
  
  

 چكيده:

با نرم افزار الفيني انفجار مخزن اتيلن در واحد ذخيره سازي مجتمع پتروشيمي  يبررسي سناريواز اين تحقيق هدف 
PHAST .انفجار مخزن اتيلن ( يابتدا سناريو و ارائه طرح واكنش اضطراري براي اين انفجار مي باشدT‐2701 مورد بررسي (

ي هاي صورت گرفته پيامد انفجار مخزن دو نوع آتش استخري و آتش ناگهاني مي باشد. سپس مدلسازي قرار گرفت.طبق بررس
نوع آتش استخري و آتش ناگهاني در فصول گرم و سرد سال  ، براي دو54/6، ويرايش  PHASTتوسط نرم افزار شبيه ساز 

ي شده مشخص گرديد كه آتش ناگهاني داراي دامنه با بررسي هاي انجام گرفته بر روي سناريو هاي مدلسازسپس .  انجام شد
مي باشد اما به دليل مدت كوتاه تاثيرات كمتري نسبت به آتش استخري به جا مي گذارد و همچنين آتش استخري  يوسيعتر

آتش استخري در فصول گرم سال به عنوان  يلذا سناريو دارد.در فصول گرم داراي تاثيرات بيشتري نسبت به فصول سرد 
)  CCPS ( شيميايي فرآيندهاي ايمني مركز اريوي داراي بيشترين تاثيرات انتخاب گرديد. با توجه به استاندارد موسسهسن

طرح واكنش در شرايط اضطراري تهيه گرديد.  در نتيجه براي سناريوي مورد بررسي در نظر گرفته شده و 3سطح اضطرار 
واكنش اضطراري و اجراي آن مي توان به ميزان زيادي از خسارات به  نتايج اين مطالعه نشان داد كه در صورت وجود طرح

پيشنهاداتي به منظور كاهش ريسك خطر و نيز كاهش خسارات و اقدامات مناسب تر  نهايتاًو ست تجهيزات و نيروي انساني كا
 تيم واكنش اضطراري ارائه گرديده است. 

 
 اضطراري واكنش اي، لحظه آتش استخري، آتش انفجار، ،PHASTواژه هاي كليدي: 

                                                            
مهندسي، گروه مديريت محيط زيست  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان، دانشكده فني ،دانشجوي كارشناسي ارشد - 1
)HSEزاهدان، ايران ،(   

  استاديار، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران، تهران ، ايران  - 2
  )، زاهدان، ايرانHSEمهندسي، گروه مديريت محيط زيست( –استاديار، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان، دانشكده فني  - 3
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   مقدمه : - 1
باشد.  آميزعليرغم تالش هايي كه براي مديريت ايمني خطرات مي شود، باز هم ممكن است وقايعي به وجود آيد كه فاجعه 

بسياري از حوادث در اثر انحراف از شرايط عادي اتفاق مي افتد و بنابراين اگر شرايط غير عادي و عوامل رخداد آن به خوبي 
  ]1[مشخص باشد مي توان براي كاستن احتمال وقوع آن و كاهش وخامت اثرات حادثه و كنترل آن تمهيداتي را انديشيد.

در صنايع حاوي مواد خطرناك چندين اليه حفاظتي در نظر گرفته مي شود. براي به حداقل رساندن ريسك ناشي از حوادث 
مامي آنها با هم غيرممكن باشد و از طرفي از يكديگر نيز مستقل باشند.  بايد اين اليه ها طوري طراحي شوند كه آسيب ديدن ت

) اليه ( آخرين اليه حفاظتي ) مربوط به كنترل هاي فرايندي اوليه است و خارجي ترين  اليه داخلي ترين اليه حفاظتي( اولين
سبب كنار رفتن آن و استفاده از اليه بعدي مربوط به عمليات واكنشي داخل و خارج سايت است. آسيب ديدگي هر كدام از اليه ها 

  ]1[ مي شود. البته حوادثي نيز وجود دارند كه مي توانند باعث آسيب ديدگي تمامي اليه ها شوند.
 در سازي ذخيره مخازن. باشد مي زا آتش و خطر پر شيميايي مواد از وسيعي حجم شامل صنايع در سازي ذخيره مخازن

 مي خسارت آساني به خالء يا فشار جزئي افزايش اثر در و بوده شكننده زيرا شوند، مي حادثه دچار شتربي ديگر تجهيزات با مقايسه
 دنبال به نيز جاني خسارات است ممكن و شده توليد امر در وقفه ايجاد و مواد اتالف مالي، خسارات موجب حوادث اينگونه. بينند
 و پيامد بررسي اهميت به توان مي است افتاده اتفاق ذخيره تانكهاي مورد در اخير سالهاي در كه يحوادث به توجه با. باشد داشته
 .برد پي صنعتي واحدهاي در ذخيره مخازن ريسك ارزيابي
 رهايش اين مدلسازي فرايندي، واحد يك در پرخطر مواد رهايش همچون محتملي حوادث پيامدهاي ارزيابي و بررسي در قدم اولين
 مواد انفجار يا و سوزي آتش مثل گردد ايجاد است ممكن كه بعدي پيامدهاي مدلسازي به توان مي رحلهم اين انجام با. باشد مي

  ]2[ پرداخت.
 كه گرديد مشخص ،DEGADIS، SLAB، HGSYSTEM، ALOHA، PHAST مانند، گوناگوني يمدلها مطالعه با
 مدل اين .]4[باشند نمي دارا هم با را تواناييها اين تمام افزارها نرم ساير كه باشد مي زير شرح به تواناييهايي داراي PHAST مدل
 شامل و داراست نيز را مواد از مخلوطي مدلسازي توانايي و گيرد برمي در را هوا از تر سنگين يا سبكتر خالص مواد از وسيعي طيف

 نظر در مدل اين در زمين سطح هايناهمواري متوسط و رهايش ارتفاع. باشد مي ها حوضچه سطح از تبخير و دائمي ناگهاني، رهايش
خطاي نسبي مدلسازي در آن از ساير نرم  ،]2[باشد مي بيشتر شده گفته مدلهاي ساير به نسبت مدل اين دقت. شود مي گرفته

  ]3[ .افزار هاي مدلسازي كمتر مي باشد
طرار ضر مشخص مي شود. سطوح ااقدامات الزم در هنگام بروز شرايط اضطراري با توجه به شدت حادثه و جمعيت در معرض خط

  3) به چهار دسته به صورت زير دسته بندي مي شود:CCPSتوسط مركز ايمني فرايندهاي شيميايي (
وجود دارد اما نشتي، ريزش، حريق يا انفجار رخ نداده و واد خطرناك وجود داشته يا احتمال آن : زماني كه م1سطح اضطرار  -1

 ]5[ انتظار رخداد آن نيز وجود ندارد.
سوء شديد سالمتي وجود ندارد اما رهايش و يا حريق ممكن است توسط افراد شاغل به علت : زماني كه اثرات 2سطح اضطرار  -2

 ]5[ بو يا ابر ايجاد شده تشخيص داده شود و جمعيت اطراف ممكن است به آن توجه كرده و سواالتي را مطرح كنند.
عامل تهديد كننده سالمت جامعه شاغلين  پتانسيل رهايش به عنوان زماني مطرح مي شود كه رهايش يا: 3سطح اضطرار  -3

اطراف مطرح بوده و احتمال آن نيز به واسطه اقدامات كنترلي اعمال شده وجود داشته باشد. در اين سطح، افراد واكنشگر در 
را انجام دهند، اگر كنترل از دست  شرايط اضطراري شهر از موضوع آگاه خواهند شد. تا در صورت لزوم اقدامات الزم در اين زمينه
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جامعه درآمده يا اگر كنترل موفقيت آميز بوده به سطح اضطراري اطالع تواند به صورت شرايط اضطراري در رود، رهايش مي 
 ]5[ رساني در مي آيد.

طراف ناحيه صنعتي بر روي جامعه ساكن در امي تواند سبب بروز اثرات نامطلوب  و : زماني كه رهايش رخ داده4سطح اضطرار  -4
به صورت گسترده شود. در اين سطح، كليه مسئولين مرتبط با واكنش شرايط اضطراري در شهر از حادثه آگاه شده و اقدامات 

   ]2[ مناسبي را به كار مي گيرند. اقدامات واكنشي مناسب به جامعه اطراف تسري مي يابد.

منجربه توليد يك يا چند مخاطره فرآيندي چون انفجار، آتش سوزي يا  سناريو، حادثه يا تركيبي از حوادث است كه وقوع آن
 رهايي مواد سمي مي شود. در انتخاب سناريو با يستي دقت شود كه حادثه انتخاب شده اوالً محتمل و ثانياً داراي شدت كافي باشد.

]4[  
  
  روش كار: - 2

اتيلن  مخزن PFD  (Process Flow Diagram)و P&ID )(Paiping & Instrumention Diagramبا بررسي نقشه هاي 
باعث نشت اتيلن شده و بخارات  شد كه داده تشخيص اينچ لوله خروجي مخزن 8سناريوي محتمل نقص در گسكت روي خط 

در مخازن دو نوع آتش استخري و آتش ناگهاني  سناريو.پيامد وقوع اين ناشي از نشت پس از رسيدن به منبع جرقه منفجر مي گردد
  تمل و داراي شدت كافي مي باشد. مح

با توجه به وخيم ترين  و نسبت به مدلسازي اقدام نموده PHASTپس از مشخص شدن سناريوي محتمل با استفاده از نرم افزار 
  مدل بدست آمده طرح واكنش در شرايط اضطراري ارائه مي گردد.

  
 :يافته ها - 3

  

 PHASTط نرم افزار توس پارامتر هاي مورد نياز جهت مدلسازي: 1جدول

  اطالعات هواشناسي

  درجه سانتيگراد 7/31  ميانگين دما در فصل گرم سال

  درجه سانتيگراد 6/18 ميانگين دما در فصل سرد سال
 %65/45 رطوبت در فصل گرم سال
 % 5/68 رطوبت در فصل سرد سال

  متر بر ثانيه 9/3 سرعت باد در فصل گرم سال
  متر بر ثانيه 43/3 سالسرعت باد در فصل سرد

  )1(براي محيط هاي صنعتي GS-SAF-253بر اساس استاندارد  ميزان ناهمواري
 B/C  پايداري جوي

 Catastrophic  نوع رهايش ماده

 اتيلن   نوع ماده 

 متر مكعب30653  حجم مخزن

 ميلي بار گيج60 فشار

 درجه سانتيگراد  -102 دما
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  بستان و فصل سرد سال شامل پاييز و زمستان مي باشد.فصل گرم سال شامل بهار و تا
 سپس براي دو نمونه آتش استخري و آتش ناگهاني در دو فصل گرم و سرد سال مدلسازي صورت مي گيرد.

 

  

  
 

 دهنده اين است كه، در فصل گرم بررسي در دو شرايط آب و هوايي گرم و سرد نشان Pool fireو  Flash fireبا مقايسه  
سناريو با اين كيلو وات بر متر مربع افزايش مي يابد. و همچنين با مقايسه  2، 12,5،  37,5سال شدت حادثه و برد تشعشعات 

  در نظر گرفته شده است.  3سطح اضطرار  CCPSسطوح استاندارد موسسه 

 سالسرددر فصل)Pool Fireآتش استخري( 3شكل

  در فصل گرم سال )Flash Fire( آتش ناگهاني2شكل در فصل سرد سال)Flash Fireآتش ناگهاني( 1شكل

  سال گرمدر فصل  )Pool Fire(آتش استخري 4شكل
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  واكنش اضطراري:  2جدول 

 سازماندهي
  مسئولفرد /واحد  ه مربوطهوظيف  سمتتيم/

 مكهايك تيم
  حراست و اورژانس ايمني،آتشنشاني،  اضطراري شرايط با مستقيم مقابله جهت حادثه صحنه در حاضر تيم  اضطراري

 مديريت كميته
  بحران

 و 3 سطح اضطراري شرايط كنترل خصوص در كالن گيري تصميم
4  

 ،HSEرييس برداري، بهره رييس مجتمع، مديرعامل،رئيس
 رييس تعميرات، يسري حراست، رييس فني، خدمات رئيس

  ريزي برنامه رئيس و عمومي روابط رييس مخابرات،

  حادثه فرمانده
 ارتباط همچنين و امكانات و منابع افراد، مستقيم هدايت مسئوليت
 هماهنگ و)  4و3 سطح اضطراري درشرايط( بحران ستاد با مستقيم
  اضطراري شرايط كننده

  مجتمع ارشد كشيك

 آتش نشاني يارئيس ايستگاه رئيسياافسرارشدآتشنشاني  حادثه فرمانده و آتشنشاني عمليات تيم بين ارتباطي پل  عمليات فرمانده
  HSEيارئيس و HSEمعاون آتشنشاني يا

محوطه افسر
 استيجينگ

)StO(  

 از خارج اضطراري تيمهاي و تجهيزات ساماندهي و استقرار وظيفه
  آتشنشان  هده دارد.حادثه به ع محل به آنها فراخوني مواقع در را مجتمع

  

  مسئوليت ها در حين واكنش در شرايط اضطراري:  3جدول
 مسئوليت ها

هدايت هسته مديريت بحران/ بيان استراتژي/ تشخيص و تخمين خطرات/ جمع آوري اطالعات كافي/ تصميم گيري   مدير عامل
  هاي الزم مي باشد.

  كشيك ارشد
  (فرمانده حادثه)

از طح شرايط اضطراري/ گزارش كامل درگير در حادثه/ تشكيل ستاد فرماندهي/ اعالم سهماهنگي هاي همه گروه هاي
شرح حادثه/ برآورد تعيين ابعاد حادثه و درخواست فراخواني كمك هاي خارج از مجتمع/ اتخاذ تصميم در مورد حادثه 

با هماهنگ كننده شرايط  تا تشكيل كميته مديريت بحران/ ارتباط با كميته مديريت بحران مجتمع/ ارتباط دائم
  اضطراري و فرمانده عمليات مي باشد.

  رئيس بهره برداري
بر تخليه  جداسازي نواحي خسارت ديده/ نظارت بر بكارگيري دستورالعمل هاي كنترل شرايط اضطراري/ نظارت

تجهيزات و محتويات واحد ها / تهيه گزارش جهت ارائه به كميته بحران/ تصميم گيري در مورد توقف يا راه اندازي 
  واحدها مي باشد.

اعزام گروه هاي تعميراتي/ تامين سيستم روشنايي اضطراري/ تامين قطعات يدكي و مواد مصرفي الزم/ گزارش اقدامات   رئيس تعميرات
  ي باشد.تعميراتي م

 HSEرئيس 
ارائه گزارش نهايي حادثه/ ارائه گزارش مشخص نمودن محدوده خطر/ درخواست كمك هاي اضطراري از خارج مجتمع/

  كامل جزئيات حادثه مي باشد.
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فراد/ هدايت و كمك در برقراري نظم/ اعزام نيرو جهت كنترل تردد افراد و خودروهاي غير ضروري/ كمك در امر تخليه ا  رئيس حراست/ جانشين
  راهنمايي تيم هاي كمك اضطراري خارج از مجتمع به محل حادثه مي باشد. 

  مشاوره در زمينه امور مهندسي/ اسناد و مدارك فني مجتمع  رئيس خدمات فني/ جانشين
  تامين وسايل حمل و نقل، خوراك، آب آشاميدني و... مي باشد.  رئيس خدمات اداري/ جانشين

ثبت كليه وقايع در صحنه حادثه/ ارائه اطالعات به خبر گزاري هاي رسمي و غير رسمي با هماهنگي رئيس كميته   / جانشينرئيس روابط عمومي
  بحران مجتمع/ تهيه گزارش براي ارائه به رئيس كميته بحران مي باشد.

ي/ تهيه گزارش از حادثه، ارتباطات و مجهز نمودن پرسنل به وسايل حفاظت فردحصول اطمينان از ايمني افراد/  رئيس ايمني/ جانشين
  مي باشد. HSEتصميم گيري جهت ارائه به رئيس 

  رئيس آتش نشاني/ جانشين

نظارت بر تيم هاي عملياتي و نحوه كار افسر ارشد آتش نشاني/ حصول اطمينان از سالمت آتش نشانان و تجهيزات و 
ارائه پيشنهادات در زمينه كنترل بهتر  HSEئه گزارش به رئيس ادوات مورد استفاده/ ارائه گزارش به فرمانده حادثه/ ارا

و سريعتر حادثه/ فراخواني تجهيزات ادوات و تيم هاي آتش نشاني/ اطمينان از بكار بردن حجم مناسب مواد اطفائي/ 
  دستور پايان عمليات با هماهنگي فرمانده حادثه مي باشد. 

افسر ارشد آتش نشاني/ 
  جانشين

حت و كامل بودن پيام وضعيت اضطراري از مركز كنترل آتش نشاني/ اعالم وضعيت جهت باد در لحظه اطمينان از ص
مشخص كردن محل استقرار خودروهاي آتش  خروج از ايستگاه و مشخص كردن مسير حركت خودروهاي آتش نشاني

نشاني/فراخواني آتش  فوري وظايف هر يك از اعضاء آتش نشاني/ ارتباط با مسئول محوطه/ تقسيم و مشخص كردن
نشان يا تيم هاي آتش نشاني آماده در ايستگاه/ حصول اطمينان از استفاده مناسب آتش نشانان از وسايل حفاظت 

فردي و مراقبت از آنها يا توجه به مخاطرات تهديد كننده/ سرشماري دائم آتش نشانان در حين عمليات/ شرح كامل 
  مي باشد.  آتش نشاني/ جايگزيني آتش نشانان نازه نفس وضعيت اقدامات در حال انجام به رئيس

درمانگاه پتروشيمي منطقه/ انجام كمك حضور با آمبوالنس در محل حادثه/ اعالم شرايط اضطراري به مركز اورژانس   پزشك اورژانس/ پزشكيار
  باشد. هاي اوليه در محل حادثه/ برآورد ميزان آسيب به مصدوم در محل حادثه و تصميم گيري مي 

  افسر نگهبان حراست/ جانشين

آماده باش پس از دريافت اعالم حادثه/ اعزام پرسنل حراست به محل هاي تجمع و عبور و مرور در مجتمع / ثبت تمامي 
اقدامات، حوادث و وقايع مرتبط با حراست/ هدايت تيم هاي حراستي به منظور تخليه و جلوگيري از تجمع رهگذران و 

ي از افراد مستقر در محل هاي تجمع اضطراري/ جلوگيري از ورود افراد غير مرتبط به مجتمع/ اقدام پرسنل/ سر شمار
جهت باز كردن درب هاي اضطراري/ تسهيل ورود و هدايت تيم هاي عمليات آتش نشاني و امدادي خارج از مجتمع مي 

  باشد. 
  

پس از اعالم شرايط به مسئولين، ان نحوه اطالع رساني هنگام بروز شرايط اضطراري و نياز به تشكيل كميته مديريت بحر
  اضطراري از سوي پرسنل مستقر در سايت طبق جدول ذيل خواهد بود.

  

  ارتباطات در شرايط اضطراري: 4جدول 
  گيرنده اعالم  اعالم كننده شرايط اضطراري

  مركز كنترل آتش نشاني

 بترتيب اولويت:
  )OCيا  افسر ارشد آتش نشاني(فرمانده عمليات

 مركز اورژانس مجتمع
  )ICكشيك ارشد مجتمع (فرمانده حادثه يا 
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  )OCفرمانده عمليات يا  درصورت اعالم 3ايستگاه مركزي آتش نشاني(آماده باش سطح
  )ICفرمانده حادثه يا  درصورت اعالم 3 ايستگاه مركزي آتش نشاني(شرايط اضطراري سطح

 رئيس آتش نشاني/ رئيس ايستگاه
 HSE/ معاونHSEرئيس

  كار ايمني رئيس ايمني/كارشناس نوبت

 افسر نگهبان حراست
 رئيس خدمات اداري/ جانشين

 رئيس روابط عمومي
 مسئول مخابرات

  منطقه HSEرئيس مجتمع/ مدير عامل/ رئيس HSE/ معاون  HSEرئيس
  كشيك ارشد مجتمع 

  )IC(فرمانده حادثه يا 
  ي / رئيس مجتمع/ مدير عامل / روساي واحدرئيس بهره بردار

  كشيك ارشد مجتمع / رئيس واحد / رئيس بهره برداري  كاري واحد سرپرست نوبت

  

 نتيجه گيري: جمع بندي و -4

  
  مدل ها :. مقايسه 4-1

ت كه، سناريوي مورد بررسي در دو شرايط آب و هوايي گرم و سرد نشان دهنده اين اس Pool fireو  Flash fireمقايسه  
كيلووات بر مترمربع افزايش مي يابد.با توجه به پيامد هاي آتش  4و  12,5و  37,5در فصل گرم سال شدت و برد تشعشعات 

استخري و ناگهاني كه مدلسازي شده اند و از آنجايي كه آتش ناگهاني در لحظه اي بوجود آمده و به آتش استخري تبديل مي 
تعيين فواصل از آتش استخري استفاده مي نمائيم كه و ماشين آالت دارد به اين دليل براي شودتاثيرات كمتري بر روي تجهيزات 

  مي تواند تجهيزات و خط لوله را تحت تاثير خود قرار دهد.
را منطقه آتش ناميده و  منطقه اي كه بيشترين تاثير را از نظر انتشار گازهاي قابل اشتعال و يا حرارت تشعشعي دارا مي باشد

آتش استخري  يكيلووات برمترمربع كه باالترين مي باشد را در نظر مي گيريم كه با توجه به انتخاب سناريو 37,5تشعشع  ميزان
متر در نظر گرفته مي شود. با بررسي ميداني در پتروشيمي مورد مطالعه كمپرسور، خطوط لوله فرآيندي مخزن و  30در فصل گرم 

مي گيرد كه در صورت عدم واكنش مناسب و سريع مي تواند تمام شركت را تحت تاثير قرار را در بر خطوط لوله فرآيندي آفسايت 
 12,5دهد. منطقه تحت كنترل كه تمام اتفاقات داخل آن بايدتحت كنترل مديريت سازمان باشد اين منطقه ميزان تشعشع 

متر در نظر گرفته مي شود.با بررسي  46گرم كيلوووات بر مترمربع را دارا مي باشد. با توجه به بررسي آتش استخري در فصل 
نفر از پرسنل دچار حادثه مي شوند كه در صورت عدم واكنش سريع  12ميداني در پتروشيمي مورد بررسي در صورت وقوع حادثه 

كه  منطقه تحت تاثيرو تعدادي از خطوط فرآيندي مي گردد و  ها كانكسانساني و تخريب تجهيزات موجود در باعث مرگ نيروي 
تيم شرايط اضطراري در صورت  متر در نظر گرفته مي شود. 70كيلووات برمترمربع مي باشد اين منطقه  4تشعشعات داراي ميزان 

  حضور در اين منطقه بايستي وسايل حفاظت فردي و تجهيزات مناسب در اختيار داشته باشند.
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  :حادثه ابعاد بر اضطراري واكنش طرح تاثير. 4-2
 ميزان به انساني نيروي به صدمه و تجهيزات به خسارات ميزان از و پيوسته بوقوع زير موارد كه شود مي اعثب اضطراري طرح 

   .شود كاسته زيادي
 نمايد مي تسريع را اضطراري وضعيت بروز هنگام در كننده مداخله هاي تيم و اقدامات مورد در گيري تصميم .  
 نمايد مي جلوگيري سردرگمي و خطا بروز از و گرديده مشخص ارتباطي راههاي.  
 شوند مي مطلع خود وظايف از اضطراري وضعيت بروز هنگام در كننده مداخله افراد و ها تيم.  
 يابد مي كاهش درمان و بهداشت هاي گروه و نجات و امداد هاي تيم بين ناهماهنگي.  
 يابد مي كاهش مسئول غير افراد حضور.  
 يابد بهبود عملكرد اضطراري وضعيت بروز زمان در و شده شناسايي نواقص و يافته هشكا واكنش زمان تمرين و مانور انجام با.  
 يابد مي بهبود و تسريع اي منطقه هاي تيم با هماهنگي.  
 كاسته انساني نيروي به صدمات و تلفات ميزان از و شوند داده انتقال ايمن مكانهاي به راحتتر شركت پرسنل گردد مي باعث 

  .شود
 يابد مي كاهش زيادي ميزان به اضطراري وضعيت بروز زمان در انساني يخطاها احتمال.  
  
با توجه به يافته هاي تحقيق پيشنهاداتي به منظور كاهش ريسك خطرات و نيز كاهش خسارات و اقدامات مناسب تر تيم . 4-3

ه صرفه باشد، مطابق با استاندارد باشد و واكنش اضطراري ارائه مي گردد. اين پيشنهادات بايستي قابليت اجرا داشته باشد، مقرون ب
  هدف و نياز را تامين نمايد. 

 ايجاد دايك اطراف مخزن مورد مطالعه جهت كاهش دامنه پيامد حادثه و كاهش خسارات .  .1

جهت جلوگيري از تاثيرات آتش ناگهاني بر روي  HSEايجاد حفاظ اطراف مخزن مورد مطالعه و يا اطراف مجموعه واحد   .2
 مذكور. واحدهاي

 .HSEاستفاده از درب و شيشه هاي ضد انفجار در ساختمان مجموعه واحد   .3
 ثير به منطقه ايمن. اجابجايي كانكس هاي پرسنل مخازن از مناطق تحت كنترل و منطقه تحت ت  .4

هايي جهت با توجه به خطرات بيشتر حادثه فوق در فصل گرم و همچنين گرماي زياد منطقه عسلويه پيشنهاد مي گردد مانور  .5
 افزايش توانايي پرسنل در فصول گرم سال در نظر گرفته شود.

پيشنهاد مي گردد تيم مديريت بحران در هر واحد كالس هاي آموزش جهت آشنايي پرسنل با نحوه عمل در هنگام وقوع حادثه   .6
 برگزار نمايد.

كانات كافي در آن جهت عملكرد مناسب تر قرار در شركت مورد مطالعه اتاق مديريت بحران تجهيز شده و ام پيشنهاد مي گردد  .7
  گيرد. 
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