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 : BLEVE وییبل

 

BLEVE = Boiling liquid Expanding Vapor Explosion مایع است و یکی جوشیدن از حاصل  بخار فشار افزایش از ناشی انفجار 

 اشدب می مایع جوشیدن از حاصل بخار فشار افزایش از ناشی فشار ازدیاد اثر در انفجار دارد قرار گروه این در که انفجارات ترین عمده از

 یک رد مایع مخزن شدن تکه چند یا دو سبب که بوده مخازن انفجارات ترین ازعمده انفجار نوع این. باشد وی مییبنام بل انفجارات این و

 فشار در)  خود جوش نقطه از باالتر به مخزن داخل مایع حرارت درجه که گیرد می صورت زمانی مخازن این انفجار. شود می لحظه

 . برسد( اتمسفر

 وقوع و حرارت جذب علت به حریقها اثر در مخازن این اکثر که باشد می(  LP-Gas)گازمایع مخـازن متوجه BLEVE انفجارات بیشتر

 هالبت. گیرد می صورت انفجار عمل و شده تر ضعیف نیز مخازن بدنه حرارت، اثر در فشار، ازدیاد با همزمان. شوند می منفجر فوق عمل

 تحت یا اطمینان سوپاپ کارنکردن اثر در بخار دیگهای بلکه نبوده اشتعال قابل گاز یا مایع محتوی مخازن به مختص فقط انفجارات این

 از یحالت چنین سبب گنجایش نظر از دیگ نامناسب انتخاب همچنین و دیدن اندازه از بیش حرارت یا و گرفتن قرار حد از بیش فشار

 گرا بنابراین باشد می فیزیکی داخلی، فشار ازدیاد هنگام به مخزن محتوی ماده تخلیه عمل سیستمها این در چون. شود می انفجار

 عمل این و داشت خواهد وجود مواد این شدن آزاد اثر در نیز حرارت تولید و احتراق عمل باشد اشتعال قابل مخزن درون محتویات

 .باشد می BLEVE از دوم پدیده اشتعال

 نتیجه در انفجارات این از کمی تعداد ولی است شعله معرض در گرفتن قرار نتیجه در مخازن شدن ضعیف شامل BLEVE اکثر اگرچه

 امهنگ به تصادفات با رابطه در خصوص به برخورد دراثر شدن ضعیف. است ضربه از حاصل نیروهای یا خوردگی قبیل از دیگر عوامل

 بزرگی .است ضربه با توأم وییبل حالتها این در باشد، می ها درجاده نقلیه وسایل و آهن راه تانکرهای بوسیله حمل قبیل از نقل، و حمل

 بسیاری در قطعات پرتاب عمل این ،دارد مخزن قطعات وزن و مخزن از شده رها مایع تبخیر مقدار به بستگی اساساً وییبل
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 لازحداق که آید می وجود به هنگامی مایع گاز وییبل انفجارات اکثر. باشد می جلو به پرتاب هنگام به موشکها عملکرد همانند موارد

 شروع بین زمان. باشد داشته وجود مخزن داخل در مایع مخزن، بارگیری مجاز حداکثر مقدار از درصد 75 حدود تا نصف از کمتر مقداری

 .دارد زنمخ خود و شعله ماهیت اندازه، قبیل از مختلف فاکتورهای به بستگی زمان این زیرا باشد می متغیر وییبل وقوع و شعله تماس

 


