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İÇERİK:
 Temel Kavramlar ve Mevzuat

 Büyük Endüstriyel Kazalarda Modelleme
Uygulamaları

 Buhar Bulutu Patlamalarının Modellenmesi
 Yazılım Çalışması ve Örnek Hesaplama

PATLAMA:
Çok hızlı (ani) gaz genişlemesi, genellikle bir haznenin parçalanması ya da
bütünlüğünü kaybetmesi neticesinde oluşur. Fiziksel veya kimyasal kaynaklı
olabilir. Yüksek enerji çıkışı, basınç, yüksek ses, sıcaklık, ışık vb. olaylarından
bazıları patlamaya eşlik eder.

Patlama Oluşum Mekanizmaları
KİMYASAL REAKSİYON SONUCU PATLAMA

FİZİKSEL PATLAMA

• Gaz, Sıvı buhar bulutu patlaması (çok
• Basınçlı bir haznenin fiziksel
hızlı yanma reaksiyonu)
olarak yarılması (bütünlüğünü
yitirmesi)
• Toz bulutu patlaması (çok hızlı yanma
reaksiyonu)
• BLEVE (fiziksel bir yırtılma ile
• Katı Patlayıcıların patlaması
başlayıp, kimyasal olarak devam
(REAKTİVİTESİ yüksek kimyasallar)
eden alev topu oluşumu
• Termal Runaway (birbirleri ile ekzotermik
reaksiyona giren kimyasallarda –
reaksiyonun kontrolden çıkması)
SONUÇLAR: Şok dalgası (detonasyon = infilak), basınç dalgası (deflagrasyon – parlama), ısı,
ışık, ses vb.

Patlama Hızına Göre Patlama Türleri

DETONASYON (İNFİLAK):
Şok dalgası şeklinde yayılım.
Hem reaksiyon hem basınç (şok) cephesinde Süpersonik
yayılım.
Pmax: +15-50 atm. Basınçlara ulaşabilir.
Genellikle reaktif kimyasallarda görülür.
Bazı hidrokarbonların yanması da detonasyon oluşturabilir.

DEFLAGRASYON:
Basınç dalgası şeklinde yayılım.
Reaksiyon cephesi ses hızını altında (subsonic) hareket
ederken önünde bir basınç cephesi oluşur.
Pmax: Genellikle birkaç atm. basınç
Genellikle parlama geçiren gaz – buhar bulutlarında görülür.

Bir Gaz – Buhar – Toz bulutu için patlamanın şiddetini (detonasyon – deflagrasyon türü) belirleyen bazı etkenler
bulunmaktadır:
1) Yanma Reaksiyonuna etki eden klasik yangın üçgeni bileşenleri: Yanıcı Madde miktarı, Oksitleyici miktarı, Enerji
miktarı patlama şiddetine etki eder.
2) Hava – Yakıt karışımının homojenliği
3) Hava – Yakıt karışımının konsantrasyonu (Alt Patlama Limiti ile Üst Patlama Limiti aralığının tam ortasında en
yüksek yanma oranının gerçekleşir)
4) Hava – Yakıt karışımının sınırlı bir alan içinde hapsolması (duvarlar, bölmeler)
Kısmi engeller: Türbülans oluşumu reaksiyon yayılım hızını arttırır (dayklar, boru hatları gibi kısmi engeller, topografya,
ağaçlıklar, çalılıklar)

REAKSİYON (ALEV) CEPHESİ YAYILIMI

Patlayıcı Ortam
Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında
hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında
tümüyle yanabilen karışımı ifade eder

Sınırlandırılmamış buhar bulutu patlaması
(Unconfined Vapor Cloud Explosion = UVCE)

Bir gaz ya da sıvı buharı bulutunun rüzgar, hava sıcaklığı, bulut yoğunluğu, ortamdaki
engellerin varlığı / yokluğu ve konumlarına bağlı olarak alabileceği değişik geometrik
sınırlar içerisinde kıvılcımlanması ile oluşan patlama. Uygun koşullarda oldukça geniş
alanları etkileyebildiği gibi, kimyasal tipine ve ortamdaki engellerin varlığına göre
max. Basıncı yüksek olabilir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Korunması Hakkında Yönetmelik
Patlayıcı Ortamda risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlükler ve sınıflandırma
ve ortam değerlendirme esasları ile alınması gereken önlemler bu
yönetmelikte yer almaktadır.

Madde 5: Patlamadan Korunma İlkeleri
• 1) Patlayıcı ortam oluşmasını
önlemek,

• 2) Yapılan işlemlerin doğası
gereği patlayıcı ortam
oluşmasının önlenmesi
mümkün değilse patlayıcı
ortamın tutuşmasını önlemek,
• 3) Çalışanların sağlık ve
güvenliklerini sağlayacak
şekilde patlamanın zararlı
etkilerini azaltacak önlemleri
almak.

Madde 6: Risk Değerlendirmesinde Dikkate
Alınacak Hususlar
• a) Patlayıcı ortam oluşma
ihtimali ve bu ortamın
kalıcılığı,
• b) Statik elektrik de dâhil
tutuşturucu kaynakların
bulunma, aktif ve etkili hale
gelme ihtimalleri,
• c) İşyerinde bulunan tesis,
kullanılan maddeler,
prosesler ile bunların
muhtemel karşılıklı
etkileşimleri,

• ç) Olabilecek patlama
etkisinin büyüklüğü.

EK 2 – Asgari Önlemler ve Ekipman Özellikleri
•

İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara,
patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi
sağlar.

•

Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi
halinde; Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işveren tarafından
düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılır.

•

Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı
gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak
koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur.

•

Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik
taşıyıcısı veya üreticisi olabileceği durumlarda, bu
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutuşturma
tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da
dikkate alınır. Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik
oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden
yapılmış kişisel koruyucu donanımlar verilir.

•

Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı
cihazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin,
Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde
bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 30/12/2006 tarihli ve
26392 sayılı Resmî Gazete’nin 4 üncü mükerrerinde
yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan
Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe
(94/9/AT) göre ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan
ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir
tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve bağlantı
elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında
herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerekli
önlem alınır.

•

Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada,
patlamayı kontrol altına almak, işyerine ve iş
ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için;
işyerleri, iş ekipmanları ve bunlarla bağlantılı tüm
cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi,
bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler
alınır. Her bakım ve onarım sonrasında tesisin,
ekipmanların veya koruyucu sistemlerin Muhtemel
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu
Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygunluğunun
devam edip etmediği, bağlantılarının ve montajlarının
durumu kontrol edilir. İşyerlerinde patlamanın fiziksel
tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en aza
indirmek için uygun önlemler alınır.

Bölge 0 (Zone 0) = Gaz,
buhar ve sis halindeki yanıcı
maddelerin hava ile
karışımından oluşan
patlayıcı ortamın sürekli
olarak veya uzun süreli ya
da sık sık oluştuğu yerler.

Bölge 1 (Zone 1) = Gaz,
buhar ve sis halindeki yanıcı
maddelerin hava ile
karışımından oluşan
patlayıcı ortamın normal
çalışma koşullarında ara sıra
meydana gelme ihtimali
olan yerler.

Bölge 2 (Zone 2) = Gaz,
buhar ve sis halindeki yanıcı
maddelerin hava ile karışarak
normal çalışma koşullarında
patlayıcı ortam oluşturma
ihtimali olmayan yerler ya
da böyle bir ihtimal olsa bile
patlayıcı ortamın çok kısa bir
süre için kalıcı olduğu yerler.

EN-60079-10 Standartı
Mevzuatta belirtilen tehlikeli bölge sınıflandırmalarının temeli
Uluslararası Elektroteknik Komitesi (IEC) tarafından çıkarılmış EN 6007910 serisi standartlarından alınmıştır.

BOŞALMA KAYNAKLARI
SÜREKLİ: Sürekli veya sık sık veya uzun süreli olması beklenen
boşalmalar. Bu tanımlar olası bir boşalmanın yüksek ihtimalli
olduğunu belirtmekte olup, sayısallaştırılmaları gerekli değildir.
ANA: Normal çalışma koşullarında belli aralıklarla ya da ara sıra
olması beklenen boşalmalar.
TALİ: Normal çalışma koşullarında olması beklenmeyen boşalmalar.
Olursa kısa aralıklarla ve seyrek olması beklenir.

BOŞALMA ŞEKİLLERİ:
GAZ

SIVI (ve BUHARLAŞMA!)
Akaryakıtlar
BENZİN
Pentan

Hekzan

Heptan

Oktan
MOTORİN
JET YAKITI

TİPİK BİLEŞENLER:
TOLUEN, KSİLEN, ASETON, NAFTA
WHITE SPIRIT, METİL ETİL KETON
ETİLBENZEN, BUTİL ASETAT, DİMETİLFORMAMİD

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ
Liquified

Petroleum Gas

Sıvılaştırılmış Petrol

Gazı
4

LPG

3

P
Bar
P++

1
2
Liquified Natural Gas (LNG) (T --)

Propan (C3H8) + Bütan (C4H10)

Tehlikeli Bölge (Zone) Hesaplanması

Zone Geometrileri

Buhar Bulutu Patlamalarında
Fazla Basınç (Overpressure)
Etkisinin Hesaplanması

MODELLEME - SİMÜLASYON

Büyük Endüstriyel Kazalar:
- Patlama: (U)VCE, Katı Patlayıcılar, BLEVE
- Yangın: Pool Fire, Jet Fire vb.
- Gaz Bulutu Yayılımı: Toksik (zehirli)
Patlayıcı Ortam
Fiziksel
etkilerinin
çeşitli
hesaplanması mümkündür.

ortam,

algoritmalar

ile

Modelleme sonuçlarının GIS ortamlarında veya tesis
içi kroki – vaziyet planlarında gösterimi; özellikle Acil
Durum Planlarında lokal (tesis içi) ve yerel – bölgesel
tehlikeli alanların ve afetsel tehlike boyutlarının
belirlenmesine olanak tanıması açısından günümüzde
Endüstriyel Güvenlik ve Afete Hazırlık çalışmalarında
önemli bir araç haline gelmiştir.

MODELLEME (ACİL DURUM PLANLAMALARI, AFETE HAZIRLIK çalışmaları) için en
önemli 2 sayısal parametre =
1) MESAFE
2) ZARAR – HASAR ORANI: Fiziksel Veriler ve Zarar-Hasar Karşılığı

Orta
Yüksek
hasar-ölüm
hasar-ölüm
500
mbar

200
mbar

Düşük
hasar-ölüm
100
mbar

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA MODELLEME
SONUÇ ANALİZİ (Consequence Analysis)

KANTİTATİF RİSK ANALİZİ (QRA) – SOSYAL RİSK

• Bütünlük Kaybı (LOC) ile başlayarak Olay Ağacındaki
alt BEK türlerinin gerçekleşmesi durumunda fiziksel
etkileri hesaplanır.
• Fiziksel
etkilerde
patlama:
Fazla
Basınç
(overpressure – mbar/psi), yangın: Termal Işıma
(kw/m2), gaz bulutu yayılımı da konsantrasyon
(ppm, %) hesapanır.
• Tüm bu fiziksel etkilerin olay merkezine olan
mesafelerine göre değişimi hesaplanır (x,y,z
boyutlarında davranış değişken olabilir).
• Genellikle en kötü durum veya günlük senaryolar
işlenir.
• Kimyasal madde, Proses ve Meteorolojik bilgiler.
• Fiziksel etkiler hasar – zarar algoritmaları ile
eşleştirilebilir.

• Sonuç Analizi fiziksel ve hasar – zarar etkileri
verileri üzerine genellikle bölgesel ölçekte
hesaplanır.
• Bireysel veya Toplumsal Risk (fN Curve) hesaplanır
ve genellikle coğrafi risk haritalarında gösterilir.
• Coğrafi konum nokta – alanlara bağlı olarak
bireysel ölüm oranı (1 kişi x frekans) ile toplumsal
riskte bölgesel toplu ölüm oranları (frekans x
tahmini kişi sayısı) hesaplanır.
• Sosyal Risk hesaplamaları genellikle ALARP eğrileri
ile birleştirilerek değerlendirilir.
• Temel Sonuç Analizi hesaplamaları çıktılarına ve
bölgesel nüfus verilerine ihtiyaç duyar.
• Genellikle meteorolojik verilerde yıllık ortalamalar
dikkate alınır.

36 m. – 210 mbar

42 m. – 70 mbar

Sonuç Analizleri sadece fiziksel etki olarak hesaplanıp bırakılırsa akademik bir çalışma
olmaktan başka bir işe yaramaz. Güvenlik mühendisliği çalışmalarında – alınacak
güvenlik önlemlerinin belirlenmesi için – bu fiziksel etkilerin olası hasar – zarar
etkileri olarak ifade edilmesi önemlidir.

Uluslararası literatürde çeşitli ülkelerin hazırladığı metodolojik yaklaşımları belirleyen
kaynaklar mevcuttur.

Patlama Modellemeleri

Tüm patlama türleri için genellikle uzak mesafelerde büyüklüğünü ileten ve yıkıcı – hasar
verici olan fizksel etki reaksiyon sonucu oluşan fazla basınç – şok dalgasıdır (bar/psi)
Patlama odaklı risk değerlendirmelerde alınacak güvenlik önemleri (patlaya dayanıklı yapılar)
için bilinmesi gereken bir diğer önemli etken Impuls (bar/psi.ms)

TNT EŞDEĞER METODU

Enerji

1 gram TNT

4,184×103 J 4,184 kilojul

1 kilogram TNT

4,184×106 J 4,184
megajul

1 Ton TNT

4,184×109 J 4,184 gigajul

MULTI-ENERGY METODU (Van Den Berg, 1985 (TNO))

BAKER STREHLOW TANG (BST) MODELİ

Kimyasal Maddenin Yanma Isısı ve Reaktifliği belirlenir.
KİMYASAL
Methane
Ethane
Propane
Butane
Acetylene
Hydrogen

HC(low) (J/kg)
50.009.000
47.794.000
46.357.000
45.752.000
48.241.000
120.971.000

LBV (cm/s)
36,5
47,6
46,4
44,9
150
325

Laminar Burning Velocity
Reactivity
Min
Max
Yüksek
75,01
1000
Orta
45
75
Düşük
0
44,99

Ortam boyutları, Engellilik oranı ve Reaktifliğe göre Deneysel Alev Hızı (Mach) belirlenir
3D
Reactiv
Düşük
ity
Yüksek 0,36
Orta 0,11
Düşük 0,026

Engellilik
Orta

5,2
0,44
0,23

2,5D
Reactiv
Yüksek
Düşük
ity
5,2
Yüksek 0,47
0,5
Orta 0,29
0,34 Düşük 0,053

Engellilik

Engellilik

Orta

Orta

Yüksek

5,2
0,66
0,47

5,2
1,6
0,66

5,2
0,55
0,35

2D
Reactiv
Yüksek
Düşük
ity
5,2
Yüksek 0,59
1
Orta 0,47
0,5
Düşük 0,079

Patlama Enerjisi (E) belirlenir (faktörler: yansıma faktörü (ref), yanma ısısı (Hc – J/kg), yanıcı
madde kütlesi (mass - kg))
Normalize Mesafe (X) belirlenir (faktörler: Mesafe (m), Atmosfer basıncı (atm), Enerji (J))
PATLAMA
ENERJİSİ
E = ref x Hc x Mass

NORMALiZE MESAFE

X = r(Patm/E)^(1/3)

2D Ortam

Engel oranı (VBR) (Pierorazio, 2005)

3D Ortam

Patlama Aralığındaki Bulut Kütlesi (Mass of Explosive Cloud)

1) Dış Alanlar ve Büyük Yayılımlar
Yellow Book metodolojisine göre engelli (birikime
uygun) hacimlerden kütle elde edilir. Engelli hacim –
fiziksel cisimler hacmi hesabı ile hacim bulunur.
UVCE olaylarında kullanılması en uygun yöntem.

2a) İç Alanlar (gaz bulutu)
Zone hesaplamalarında ortaya çıkan gaz bulutu
hacmi kullanılır.
Mantıklı bir yaklaşımla toplam hacim içindeki
gaz kütlesi oranının UEL veya (UEL-LEL)/2
olarak alınması uygundur.

2b) İç Alanlar (Tüm Alan Arka Plan veya birikim olabilecek konumlar)
Zone hesaplamalarında Xb (arka plan konsantrasyonu) LEL x 0,25 geçeceğinin
hesaplandığı durumlarda yayılabilecek tüm kapalı iç alan hacmini ele almak
uygundur.
Bunun haricinde iç alanda arka planda gaz yeterli zenginleşmeye ulaşmasa bile,
özellikle havadan ağır gazların lokal – konumsal birikim yapabileceği düşünülür. Bu
konumlardaki engelli – kapalı hacimler değerlendirilmelidir.

∆P (atm.)

X (m.)
Patlama Fazla Basıncı (∆P – atm.) belirlenir (faktörler: normalize mesafe (m.), alev hızı
(MACH))

KARŞILAŞTIRMA

LOC SENARYO 1
DOĞALGAZ KAÇAĞI SONUCU PATLAMA

LOKASYON: Doğal Gaz RMS İstasyonu
KİMYASAL MADDE: Doğal Gaz: Metan (CH4)
LOC EKİPMAN: RMS giriş hattı (DN100 PN16) bağlantısında Flanş
KİMYASAL MADDE PARAMETRELERİ:
Molekül ağırlığı: 16,06 g/mol
Yoğunluk (gaz): 0,66826 kg/m3
Parlama noktası: -188,5 oC
Kaynama noktası: -161,5 oC
Alt patlama limiti (LEL): %5 (v/v)
Üst patlama limiti (UEL): %15 (v/v)
EKİPMAN PARAMETRELERİ:
Hat nominal çapı: 100 mm. (DN100)
Hat basıncı (P): 1 bar
o
Hat içindeki sıcaklık (T): 15 C
Kaçak kesit alanı (S): 134,36 mm2 (DN100 PN16 flanş sektör alanı)
SENARYO PARAMETRELERİ:
Senaryo Olay Ağacı: LOC -> Gaz boşalması (başlangıçta yanma gerçekleşmiyor) -> Gaz bulutu birikimi -> Sınırlandırılmamış
buhar bulutu patlaması (UVCE)
Boşalma süresi (tLOC): 10 dk.
Patlama zamanı (texp): +107 sn.
- Shut off valf senaryo başlangıcında kapanır, hat içinde kalan doğal gaz boşalır.
- Ortam engellerinin varlığı: Engelli (Petrokimya tesisi)

Gauss Dağılımı modeli kullanarak Alt Patlama Limiti üzerinde kalan Sınırlandırılmamış Buhar Bulutu Patlaması sonucunda;
Tutuşma anında patlama aralığındaki kütle miktarı: 1,76 kg. Metan , Engel Oranı: Yüksek, (Ortam: 3D – ALOHA sınırları)
ALOHA sonuçları:
Kırmızı: (r = 2,3 m. - 210 mbar = Tuğla/beton duvarların çökmesi, ciddi yaralanmalar, ölüm

Turuncu: (r = 4 m. - 140 mbar
Sarı: (r = 8,8 m. - 70 mbar = Camların kırılması, şarapnel etkisi ile yaralanmalar

EXCALC:
Tutuşma anında patlama aralığındaki kütle miktarı: 1,76 kg. Metan , Engel Oranı: Yüksek, Ortam: 3D

Kırmızı: r = 2,3 m. - 210 mbar = Tuğla/beton duvarların çökmesi, ciddi yaralanmalar, ölüm
Turuncu: r = 4 m. - 141 mbar
Sarı: r = 8,8 m. - 71 mbar = Camların kırılması, şarapnel etkisi ile yaralanmalar
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