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اصول هفتگانه ارتینگ و حفاظت در مخازن ذخیره نفت و گاز

تهیه کننده: مهندس محمود رنجبر 

چکیده
ــن  ــی از چالش برانگیزتری ــواره یک ــت و گاز هم ــره نف ــازن ذخی ــت مخ ــگ و حفاظ ارتین
موضوعــات در حیطــه مهندســی بــرق از گذشــته تــا حــال بــوده اســت. یــک طــرح حفاظتــی 
کامــل بــرای مخــازن بایــد جوانــب مختلفــی را در بربگیــرد کــه در ایــن مقالــه در ۷ اصــل 
تقســیم بندی و خالصــه شــده اند. طراحــی ناقــص و قصــور از بررســی دقیــق ایــن اصــول 
ــی  ــا از کارای ــازن نه تنه ــی مخ ــگ و حفاظت ــتم ارتین ــرای سیس ــی و اج ــه در طراح هفتگان
آن خواهــد کاســت بلکــه در مــواردی ممکــن اســت بــر ریســک وقــوع آتش ســوزی ایــن 

ــد. ــز بیفزای ــازه ها نی س
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1- مقدمه
ــره نفــت  ضــرورت حفاظــت از مخــازن ذخی

و گاز

فضــای داخلــی و خارجــی مخازن ذخیــره نفت 
و گاز عمومــًا جــزو مناطــق طبقه بندی شــده بــا 
خطــر انفجــار منظــور می شــوند و همــواره در 
برابــر خطــرات ناشــی از صاعقه و الکتریســیته 
ــه طــوری  ــوده اســت، ب ســاکن آســیب پذیر ب
ــه آتش ســوزی مخــزن  ــک حادث ــروز ی ــه ب ک
ممکــن اســت جامعــه و دولــت را بــا عواقــب 
ــی  ــادی و حت ــت محیطی، اقتص ــنگین زیس س

امنیتــی روبــرو کنــد )شــکل ۱(.

شــکل1: الشــه مخــازن ذخیــره مــواد ســوختی بــه جــا 

ــرده ــوزی گس ــک آتش س ــده از ی مان

آتش ســوزی  مختلــف  دالیــل   ۲ شــکل 
مخــازن را نشــان می دهــد کــه حداقــل 
ــه  ــی از صاعق ــوم آن ناش ــه یک س ــک ب نزدی
ــاکن  ــیته س ــه الکتریس ــل ۲% در نتیج و حداق

ــت. ــوده اس ب

شکل2: دالیل آتش سوزی مخازن ذخیره نفت  و گاز

جریــان  الکتریکــی  مشــخصات  بررســی 
ــان  ــن جری ــه ای ــد ک ــان می ده ــه نش صاعق
ــو  ــدار پیکــی در حــدود ۶۰۰ کیل ــد مق می توان
ــار و  ــال آم ــن ح ــا ای ــد. ب ــته باش ــر داش آمپ
ارقــام نشــان می دهــد احتمــال اینکــه جریــان 
صاعقــه مقــداری زیــر ۲۰۰ کیلــو آمپــر داشــته 
ــک  ــدار پی ــن مق ــوده و همچنی ــد ۹۹% ب باش
جریــان صاعقــه بــه احتمــال ۵۰% کوچک تــر 
از ۳۵ کیلــو آمپــر خواهــد بــود. صاعقــه 
ــه ســمت  ــر ب ــد از الیه هــای منفــی اب می توان
زمیــن و بــه شــکل پایین رونــده باشــد. بیــش 
از ۹۰% صاعقه هــا از همیــن نــوع هســتند، 
ــده. در  ــی و پایین رون ــه منف ــا پالریت ــی ب یعن
صورتــی کــه صاعقــه ای در یــک نقطــه تکرار 
شــود، ایــن زمــان کوتاه تــر از ۱۰ ثانیــه نســبت 
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بــه لحظــه وقــوع صاعقــه قبلــی نخواهــد بود. 
ــواًل  ــه معم ــان صاعق ــه جری ــان تخلی مدت زم
بیــن ۳۰ الــی ۲۰۰ میکروثانیــه اســت و مــوج 
صاعقــه می توانــد فرکانســی بیــن ۲۰۰ کیلــو 
ــدول ۱  ــد. ج ــته باش ــز داش ــی ۲۰ مگاهرت ال
ــت  ــه لیس ــور خالص ــه ط ــوق را ب ــب ف مطال

کــرده اســت.

جدول1: مشخصات الکریکی جریان صاعقه

ــه را  ــر صاعق ــه خط ــه ک ــگاه اولی ــالف ن برخ
ــه  ــه بدن ــتقیم ب ــت مس ــت اصاب ــط در حال فق
ــرد،  ــت ک ــد دق مخــزن متصــور می شــود، بای
ــزن  ــی مخ ــه در نزدیک ــورد صاعق ــی برخ حت
نیــز می توانــد عواقــب خطرناکــی بــه همــراه 
ــکل ۳  ــه در ش ــور ک ــد. همان ط ــته باش داش

ــه  ــی ک ــت، در صورت ــده اس ــش داده ش نمای
ــی  ــا حت ــاک مجــاور مخــزن ی ــه در خ صاعق
ــه مخــزن  ــه لوله هــای تأسیســات متصــل ب ب
اصابــت کنــد بخشــی از جریــان صاعقــه 
ــه مخــزن هدایــت شــده کــه  ــه ســمت بدن ب
ــه  ــه و در نتیج ــروز جرق ــث ب ــد باع می توان

ــوع انفجــار شــود. وق

ــع  شــکل3: اصابــت صاعقــه در نزدیکــی مخــزن و توزی

ــه مخــزن ــان  در خــاک مجــاور آن و بدن جری

۲- دســته بندی ســاختمان انــواع مخــازن 
ــت و گاز ــره نف ذخی

تقریبــًا هیــچ دســته بندی مدونــی بــرای انــواع 
مخــازن ذخیــره بــر اســاس ســاختمان آن هــا 
ــه طــور  ــن حــال ب ــا ای ــه نشــده اســت. ب ارائ
ــی  ــته بندی منطق ــک دس ــوان ی ــی می ت کل

بــه صــورت زیــر پیشــنهاد داد:
الــف- مخــازن در فشــار اتمســفر: کــه معمواًل 
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به صــورت عمــودی هســتند.
الف-۱- مخازن سقف باز

الــف-۲- مخــازن ســقف ثابــت: کــه خــود بــه 
دو گــروه ســقف گنبــدی و ســقف مخروطــی 
و  آب  ذخیــره  بــرای  و  تقســیم می شــوند 
ــاال  ــتعال ب ــه اش ــا نقط ــوختی ب ــات س مایع
نظیــر نفــت کــوره، قیــر و نظایــر آن اســتفاده 

می شــوند.
الــف-۳- مخــازن ســقف شــناور داخلــی: 
ــه  ــا نقط ــوختی ب ــات س ــره مایع ــرای ذخی ب
اشــتعال متوســط نظیــر نفتــا، گازوئیــل، نفــت 

خــام و نظایــر آن اســتفاده می شــوند.
ــی  ــناور خارج ــقف ش ــازن س ــف-۴- مخ ال
ــه  ــا نقط ــوختی ب ــات س ــره مایع ــرای ذخی ب
اشــتعال پاییــن نظیــر بنزیــن، اتانــول و نظایــر 

اســتفاده می شــوند. آن 
الــف-۵- مخــازن کــروی: کــه بــرای ذخیــره 
ــیار  ــتعال بس ــه اش ــا نقط ــوختی ب ــات س مایع

ــوند. ــتفاده می ش ــر LPG اس ــن نظی پایی
ب- مخــازن تحــت فشــار کــه از آن هــا 
ــار  ــت فش ــه تح ــی ک ــره گازهای ــرای ذخی ب

 CNG به صــورت مایــع درآمده انــد، نظیــر
می شــوند. اســتفاده 

دســته بندی  بــا  مخــازن  از  یــک  هــر 
ســاختمانی فــوق الزامــات ارتینــگ و حفاظــت 
ــه  ــد ب ــد کــه بای ــه خــود را دارن مخصــوص ب
دقــت در نظــر گرفتــه شــده و طراحــی و 

شــوند. پیاده ســازی 
۳- اصول هفتگانه ارتینگ مخازن

ــگ و  ــرای ارتین ــه ب ــه ای ک ــول هفتگان اص
حفاظــت صاعقــه مخــازن ذخیــره نفــت و گاز 
بایــد در نظــر گرفتــه شــود، کــه در بخش های 

ــرور شــده اند. ــه طــور خالصــه م ــر ب زی
ــای  ــدی مناطــق خطــر )زون ه ۱-۳- طبقه بن

انفجــار( در شــرایط هــوای طوفانــی
مختلــف  اســتانداردهای  اینکــه  علی رغــم 
نقشــه پیشــنهادی بــرای طبقه بنــدی مناطــق 
خطــر در مخــازن ذخیــره، نظیــر آنچــه کــه به 
پیوســت ایــن مقالــه نمایش داده شــده اســت، 
ــی  ــی بررس ــچ مرجع ــی هی ــد، ول ــه داده ان ارائ
نکــرده اســت کــه در شــرایط هــوای طوفانــی 
ــا تغییراتــی  طبقه بنــدی مناطــق چــه تغییــر ی
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ــت  ــه داش ــد توج ــال بای ــر ح ــد. در ه می کن
 IEC از اســتاندارد D کــه بــر اســاس پیوســت
۶۲۳۰۵-۳:۲۰۱۰ تمامــی زون هــای انفجــار در 
برابــر اصابــت مســتقیم صاعقــه بایــد حفاظــت 

گردنــد.
۲-۳-درنظر گرفتن تمهیدات پیشگیرانه احتیاطی

برای افزایش ایمنی مخازن
ــتم  ــه سیس ــن هرگون ــر گرفت ــل از در نظ قب
مخــازن  بهره بــردار  گروه هــای  حفاظتــی، 
ــتورالعمل  ــک دس ــاس ی ــر اس ــد ب ــره بای ذخی
ــی را در زمان هــای  جامــع، مجموعــه تمهیدات
ــه  ــکوک ب ــوای مش ــژه در ه ــف به وی مختل
وقــوع صاعقــه بــه کار گیرنــد. همچنیــن 
ــان از  ــب اطمین ــرویس های دوره ای و کس س
ســالم بــودن تمامــی اجــزای مخــازن و عــدم 
مختلــف  بخش هــای  در  نشــت  هرگونــه 
مخــزن می توانــد بــه تنهایــی ریســک انفجــار 
ــادی  ــدود زی ــا ح ــازن را ت ــوزی مخ و آتش س

ــد. کاهــش ده
هــوای  هشــداردهنده  تجهیــزات  نصــب 
طوفانــی در پلنت هــای صنعتــی می توانــد 

ــرداران در تشــخیص سیســتماتیک  ــه بهره ب ب
ــاند. ــاری برس ــه ی ــر صاعق خط

۳-۳- حفاظــت از مخــازن در برابــر خطــر 
ــه آن ــه ب ــتقیم صاعق ــت مس ــی از اصاب ناش

یکــی از خطــرات مهــم صاعقــه نقطــه برخورد 
صاعقــه بــه مخزن اســت کــه چنانچــه در زون 
ــوزی  ــوع آتش س ــال وق ــد احتم ــار باش انفج
مخــزن بــاال مــی رود. همان طــور کــه در 
ــل  ــت، مح ــده اس ــش داده ش ــکل ۴ نمای ش
برخــورد صاعقــه در مخــزن می توانــد تــا 
عمــق  ذوب شــده و در صورتــی کــه ضخامــت 
ــه در  ــت صاعق ــل اصاب ــزن در مح ــه مخ بدن
ــد،  ــده باش ــم ش ــیمیایی ک ــی ش ــر خوردگ اث
امــکان ســوراخ شــدن بدنــه و یــا ایجــاد نقــاط 
بســیار داغ در ســطح داخلــی مخــزن و خطــر 
ــه  انفجــار گازهــا و بخــارات داخــل مخــزن ب
وجــود خواهــد آمــد. در چنیــن مــواردی نظیــر 
ــک  ــتفاده ی ــا اس ــا ب ــت ت ــاز اس ــکل ۵ نی ش
ــب  ــی مناس ــه خارج ــت صاعق ــتم حفاظ سیس
ــیم های گارد  ــا س ــع ی ــای مرتف ــر راده نظی
ــه  ــه بدن ــه ب ــتقیم صاعق ــت مس ــازه اصاب اج
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ــود. ــزن داده نش مخ

شــکل4: بررســی اثــرات حرارتــی نقطــه ای از بدنــه مخزن 
کــه مــورد اصابــت مســتقیم صاعقــه  قــرار می گیــرد. 

API/EI TR 545 : 2009A− )براساس گزارش فنی 
شکل9 از فاز اول گزارش(.

عمقی از بدنه فلزی ذوب شده و در زیر نقطه محل 
 hot - spot اصابت دمای سطح باال رفته و تشکیل
می دهد که می تواند باعث انفجار مواد داخل مخزن 
شود. باید توجه داشت که یک جریان پیوسته طوالنی 

می تواند چنین تخریبی را انجام دهد.

شکل5: حفاظت از یک مخزن بیوگاز در برابر اصابت 

مستقیم صاعقه به کمک رادهای مرتفع و ایزوله

ــرات  ــر اث ــازن در براب ــت از مخ ۴-۳- حفاظ
ــدی ــک همبن ــه کم ــه ب ــه صاعق ثانوی

در مخــازن ســقف شــناور، هیــچ اتصــال 

الکتریکــی مطمئنــی بیــن ســقف و بدنــه 
مخــزن وجــود نــدارد، چــرا کــه ســقف مخــزن 
بایــد بتوانــد آزادانــه در داخــل آن بــاال و پایین 
ــه  ــقف و بدن ــن س ــی بی ــای خال ــرود. فض ب
توســط درزگیــر کــه از مــواد نارســانا و برخــی 
اجــزای فلــزی نظیــر کفشــک تشــکیل شــده 
ــرار  ــکان ف ــا ام ــود ت ــانده می ش ــت، پوش اس
ــازن  ــل مخ ــوختی از داخ ــواد س ــای م بخاره
داده نشــود. در صورتــی کــه صاعقــه بــه بدنــه 
مخــزن یــا حتــی نزدیکــی آن اصابــت کنــد، 
ــه حــال  ــاژ گرفت ــه مخــزن به ســرعت ولت بدن
آنکــه ســقف شــناور از نظــر الکتریکــی از بدنه 
ــًا ثابــت  ــذا ولتــاژش تقریب ــه می باشــد، ل ایزول
باقــی خواهــد مانــد. این عمل ســبب می شــود 
ــن  ــزرگ بی ــک اختــالف پتانســیل بســیار ب ی
ســقف شــناور و بدنــه مخــزن شــکل گرفتــه و 
در نتیجــه احتمــال بــروز جرقــه بیــن ســقف و 

بدنــه بســیار زیــاد خواهــد بــود.
بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل، در گذشــته 
تنهــا بــه اســتفاده از یــک هــادی همبنــدی در 
امتــداد پلــکان غلتــان مســتقر بــر روی ســقف 
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ــرد،  ــد می ک ــقف همبن ــه س ــه را ب ــه بدن ک
ــرد اساســًا  ــت ک ــد دق ــا بای ــا می شــد. ام اکتف
صاعقــه حــاوی مؤلفه هــای فرکانســی بســیار 
باالیــی اســت. لــذا در هنــگام بــروز صاعقــه، 
ــه  ــه اولی ــه تخلی ــادر ب ــدی ق ــادی همبن ه
جریــان نبــوده لــذا همچنــان ریســک انفجــار 
ــل  ــک راه ح ــوان ی ــود. به عن ــد ب ــاال خواه ب
تکمیلــی از قطعــات فلــزی کوتاهــی بــه 
ــه  ــقف و بدن ــدی س ــت همبن ــنت جه ــام ش ن
اســتفاده می شــود کــه از یــک طــرف اتصــال 
مســتقیم بــه ســقف داشــته و از طــرف دیگــر 
ــزد.  ــزن می لغ ــی مخ ــواره داخل ــر روی دی ب
امــروزه ثابــت شــده اســت کــه احتمــال بــروز 
جرقــه بیــن همیــن قطعــات شــنت و بدنــه در 
بــاالی ســقف شــناور وجــود دارد و در نتیجــه 
ــنت ها را  ــن ش ــب ای ــتانداردها، نص ــر اس اکث
ــر ســقف شــناور  ــی زی در داخــل مخــزن یعن
ــان  ــع جری ــکل ۶ توزی ــد. ش ــه کرده ان توصی
صاعقــه در صــورت اصابــت صاعقــه به ســقف 
ــه  ــروز جرق ــی ب ــای احتمال ــزن و محل ه مخ

ــد. ــان می ده ــناور را نش ــقف ش ــر روی س ب

شــکل6: یــک مثــل نوعــی از موقعیــت و محــل قرارگیری 

درزگیــر اولیــه، درزگیــر ثانویــه و شــانت بــر روی ســقف 

ور شنا

 API/EI TR 545-A:2009 براســاس گــزارش  فنــی( 

ــزارش(. ــاز دوم گ ــکل 1 از ف ش

ــرات  ــر اث ــازن در براب ــت از مخ ۵-۳- حفاظ
ــه ــه صاعق ثانوی

و فراتاخت به کمک SPDها
بــر روی بدنه مخــزن، از تأسیســات برقی نظیر 
روشــنایی و تأسیســات ابــزار دقیــق و کنترلــی 
ــری  ــار، اندازه گی ــا، فش ــای دم ــر گیج ه نظی
ســطح و ولوهــای کنترلــی اســتفاده می شــود 
ــه  ــی ب ــوط کابل ــق خط ــی از طری ــه همگ ک
تجهیــزات دور از مخــزن متصــل شــده اند. در 
شــرایط وقــوع صاعقــه امــکان بــروز اختــالف 
ــزات و  ــن تجهی ــن ای ــاک بی ولتاژهــای خطرن
بدنــه مخــزن و در نتیجــه وقــوع جرقــه منجــر 
بــه انفجــار وجــود دارد. شــکل ۷ یــک چنیــن 
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ــه کمــک  شــرایطی را نشــان می دهــد کــه ب
ــای  ــی در محل ه ــر حفاظت ــتفاده از برق گی اس
مناســب از بــروز ایــن پدیــده جلوگیــری 

می شــود.

شــکل7: الزامــات حفاظــت مــدارات ابــزار دقیــق واقــع 

ــر فراتاخت هــای  ــا ایمــن در براب در منطقــه خطــر ذات

صاعقــه

)1.F شکل  IEC 60079-25: 2010براساس استاندارد(

۶-۳- حفاظــت از مخــازن در برابــر خطــرات 
الکتریســیته ســاکن

ــادی  ــر ه ــل غی ــه دلی ــی ب ــواد هیدروکربن م
ــن مولکول هــای  ــر اصطــکاک بی ــودن در اث ب
ــر و  ــد پ ــژه در فرآین ــکیل دهنده آن به وی تش
خالــی شــدن، حجم قابــل توجهی الکتریســیته 
ســاکن تولیــد کــرده و همــواره توســط خطــر 

انفجــار ناشــی از آن تهدیــد می شــوند. شــکل 
الکتریســیته  توده هــای  نحــوه تشــکیل   ۸
ســاکن در مخــزن و مکان هایــی کــه امــکان 

ــد. ــش می ده ــد نمای ــه را دارن ــروز جرق ب

در  ســاکن  الکریســیته  توده هــای  تشــکیل  شــکل8: 

داخــل مخــزن ذخیــره و امــکان بــروز جرقــه در فضاهای 

مســتعد انفجــار

ــازن  ــگ مخ ــتم ارتین ــی سیس ۷-۳- هماهنگ
ــرل  ــک آن و کنت ــا سیســتم حفاظــت کاتدی ب

جریان هــای ســرگردان
ــط  ــًا توس ــت و گاز عموم ــره نف ــازن ذخی مخ
ــل  ــک در مقاب ــت کاتدی ــتم حفاظ ــک سیس ی
ــف  ــی ک ــطح خارج ــژه در س ــی به وی خوردگ
ــه  ــال بدن ــذا اتص ــوند. ل ــت می ش ــود حفاظ خ
ــک  ــگ ی ــتم ارتین ــه سیس ــزن ب ــزی مخ فل
پلنــت ممکــن اســت منجــر بــه مختــل شــدن 
یــا ناکارایــی سیســتم حفاظــت کاتدیــک 
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ــت از  ــه دق ــت ب ــاز اس ــه نی ــود. در نتیج ش
ــن از  ــبکه زمی ــا ش ــزن ب ــزی مخ ــال فل اتص
طریــق سیســتم ارتینــگ مخــزن و همچنیــن 
اتصــال بــه ســایر مخــازن از طریــق لوله هــای 

ــود. ــری ش ــی جلوگی ارتباط
نظیــر  تجهیزاتــی  از  منظــور  بــه همیــن 
اســپارک گــپ و ســل های پالریزاســیون 
ــزات در  ــن تجهی ــود. ای ــه می ش ــک گرفت کم
شــرایط خطــر و وقــوع اضافــه ولتــاژ ناشــی از 
صاعقــه، الکتریســیته ســاکن و خطــای اتصال 
ــزات  ــه الکتریکــی، ایــن تجهی ــاه در تغذی کوت
بایــد اجــازه انتقــال جریــان را از خــود بدهنــد.

۴- نتیجه گیری
ــک  ــه ی ــل و همه جانب ــت کام ــرای حفاظ ب
ــی  ــب مختلف ــوخت، جوان ــره س ــزن ذخی مخ
بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه در ایــن مقالــه 
بــه طــور مختصــر بــه آن پرداخــت. مهم تریــن 
عامــل آتش ســوزی مخــازن، اصابــت صاعقــه 
ــزارش  ــی آن گ ــا نزدیک ــزن ی ــه مخ ــه بدن ب
شــده اســت. بــرای حفاظــت مخــازن در 
برابــر صاعقــه عــالوه بــر جلوگیــری اصابــت 

مســتقیم صاعقــه بــه مخــازن، بایــد از آن هــا 
در برابــر اثــرات ثانویــه صاعقــه نیــز حفاظــت 
کــرد. همبنــدی ســقف شــناور بــه بدنــه 
ــی  ــای حفاظت ــتفاده از برق گیره ــزن و اس مخ
ــق  ــزار دقی ــرق و اب ــرای کابل هــای ب SPD ب

متصــل بــه مخــزن تکنیک هایــی اســت کــه 
ــت  ــرای حفاظ ــی ب ــور عمل ــه ط ــوان ب می ت

ــه کار بســت. مخــازن ب
برابـر  در  مخـازن  از  صاعقـه،  بـر  عـالوه 
خطـرات الکتریسـیته سـاکن نیز بایـد حفاظت 
کـرد. اغلـب همبنـدی و زمیـن کـردن تمامی 
تجهیـزات و تأسیسـات فلـزی داخـل و بیرون 
الکتریسـیته  ریسـک خطـر  می توانـد  مخـزن 

سـاکن را تـا حـدود زیـادی کاهـش دهـد.
هماهنگـی سیسـتم حفاظتـی مخـزن بـا دیگر 
مخـزن  بـه  متصـل  الکتریکـی  سیسـتم های 
نظیـر حفاظـت کاتدیک جـزو چالش های مهم 
پاالیشـگاه ها اسـت. اسـتفاده از ادوات جداسـاز 
ایزولـه کننـده نظیـر سـل پالریزاسـیون و  و 
اسـپارک گپ می توانـد در این مواقع چاره سـاز 

. شد با
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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.
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