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 مقدمه                

 جامعه، صنعت، برای حوادث این. پیونددمی وقوع به جهان سراسر درمتعدد  و فرآیندی شغلی ادثوح هرساله

 .شودمی یتوجهقابل سرمایه و وقت رفتن دست از به منجر و آورده بار به فراوانی ضایعات کارکنان، و سازمان

د که به دلیل ماهیت و تنوع نباشصنایعی می ازجمله ، گاز، پالایش و پتروشیمینفتصنایع فرایندی شامل 

به در این صنعت  شدیدی حوادث هر ساله و بوده متنوعو فرایندی  شغلیهای آن مستعد وقوع حوادث فعالیت

 شیمیایی مجتمع حادثه توان بهمی ،در سطح جهانصنایع فرایندی  حوادث مهم ترینازجمله  .وقوع می پیوندد

 پالایشگاه مکزیکوسیتی، LPG پایانه آمریکا، متحدهالاتیا در پاسادانا شیمیایی مجتمع انگلستان، در فلیکسبرو

و هرساله  بودهکشور ما هم از این قاعده مستثنی ن .اشاره نمود آلفا پایپر نفت تولید سکوی و فرانسه در فیسین

 شاهد وقوع حوادث در بخش های مختلف صنعت نفت هستیم. 

توان از آن برای است که می HSEدر نظام مدیریت  مهم هایآموزی از حوادث، یکی از فعالیتدرسفرایند  

 قوی ارتباط دارای این فرایند. بهره گرفتهای مختلف صنعت تکرار حوادث مشابه در بخشوقوع و از  پیشگیری

 امکان استقرار تواندمی ادثوعلل ح آمده در مورددستدانش بهکه  چرا ؛باشدمی سازمانیو فرهنگ عملکرد با

با شناخت الگوهای ذهنی افراد نسبت به سیستم، امکان بهبود  و نمودهاقدامات پیشگیرانه و کنترلی را فراهم 

 آوریجمع اطمینان قابلیت هایدادههمچنین  .شودفراهم  جهت کاهش حوادث فرآیندی و شغلی رفتار ایمنی

همچنین  ریسك و وتحلیلتجزیه فرآیند برای ضروری هایورودی ،رخدادها فرکانس و نوع شکست مورد در شده

 .کندفراهم میرا ایمنی  عملکرد هایشاخص
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 چرخه درس آموزی از حوادث                

چرخه اساساً در این  .نشان می دهدرا از حوادث آموزی درساستقرار فرایند گام به گام برای  ایچرخه 1شکل 

  اقدامو  بازبینیطرح، اجرا،  در سه حلقه اصلی شامل ایبه صورت ساختار دایره ،همان شیوه چرخه دمینگ

 . طرح ریزی می شود

  می   یری

ح قه او  

ح قه دو    

حاف ه  ازما ی

 
  ار

 یس   یاد یری از حادثه

LL

LL

LL

LL

LL= درس های آموخته شده

LL

LL

LL

LL

LL

 
 ا یسا

ی
ی ا رای

   ا
رو

افراد
 

 چرخه درس آموزی از حوادث -1شکل
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 حلقه اول:

 :عبارتند از چرخه درس آموزی از حوادثحلقه اول  دراصلی  مراحل

 ی مرتبطهاجمع آوری داده و گزارش حادثه در چرخه درس آموزی از حوادث، مرحله اول :گزارش حادثه( 1

ای از جوانب امر را پوشش دهد و توضیحات کیفی مناسبی برای درک و دامنه گسترده . گزارش بایدباشدمی

 .داشته باشد، سازمان سایر افرادتوسط  بهتر حادثه وتحلیلتجزیه

باید علل مستقیم  و حادثه است تحلیلتجزیه و  در چرخه درس آموزی از حوادث، مرحله دوم :تجزیه و تحلیل( 2

این فعالیت در  زیادیکننده باید تخصص " تجزیه و تحلیل" گروهای حوادث را آشکار نماید. ای و ریشهو زمینه

توجه کند. برای دخیل در بروز حادثه ای و سازمانی فنی، رفتاری، آموزشی، رویه ابعادبه تمامی  و داشته باشد

 .مناسب استفاده شود وتحلیل حادثهتجزیه هایوتحلیل حوادث باید از روشتجزیه

ترجیحاً، این مرحله باید به  و استگیری تصمیم آموزی از حوادث،در چرخه درس مرحله سوم :گیریتصمیم( 6

مرحله های تواند بر اساس نتایج و توصیهها میانجام شود. تصمیم حادثه وتحلیلطور مستقل از تجزیه

های فنی از با توجه به جنبه گیری،دامنه و کیفیت تصمیمگیری، مرحله تصمیمد. ابعاد مهم در نوتحلیل باشتجزیه

 .باشدهای مدیریتی و فرهنگ ایمنی میبازرسی، سیستم ،قبیل طراحی، آموزش، ارگونومی، تعمیر و نگهداری

در مدت زمان معقول به  ،به همراه دلایل آن شفاف، هایتصمیم مهم هست. اگر در این مرحله زمان و اطلاعات

  .کندنمیبه حوادث توجه  کنند که مدیریتمی تصورها حادثه را فراموش کرده و اینگونه کارکنان ارائه نشود، آن

باشد. در عمل، می هاتصمیمگرفتن  ، اجرای اقدامات به دنبالآموزیمرحله چهارم در چرخه درس: پیاده سازی( 4

 بنابراین، اینکه تا چه حد از اقدامات. دنباشگرفته شده میهای ز تصمیما تراقدامات اجرا شده متفاوت

 گیری شده در واقعیت اجرا شده است، بعد مهمی است که باید ارزشیابی شود. تصمیم
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باشد. زمان مناسب برای پیگیری می هامرحله پایانی برای یك حادثه، پیگیری پس از اجرای تصمیم :پیگیری( 5

اجرا  پیشنهاد شده اقدامات پیگیری، اطمینان از این مسئله است که. هدف از دارد انجام شده اقداماتبستگی به 

 . باشندو یا در حال اجرا می اندشده

  :حلقه دوم

. این شودارائه میای حوادث و درس آموزی از چندین حادثه ای و ریشهارزیابی عمیق علل زمینهحلقه دوم برای 

 شود. دسته بندی می ،ارزشیابی مرحله مرحله ششم یعنیمرحله به عنوان 

آموزی درسوتحلیل و فرصتی برای تجزیه ،ادث در یك پایگاه داده در طول زمانوح هایگزارش ثبت و تجمیع

تر مستقیم حوادث تا مطالعات انجام شده پیشرفته ت، مکان و علاین اطلاعات، در حقیقت نوع د.دهبیشتر ارائه می

تر در اساسی هایتوان نقاط ضعف. با انجام این کار میباشدمیای و غیره ای، علل ریشهعلل زمینه در مورد

به دست خواهد  پیشنهاداتیوتحلیل، نتایج و تجزیهاین سطح عملکرد و فرهنگ ایمنی را آشکار کرد. بر اساس 

  .خواهد شد آمد که منجر به اقدامات و پیگیری بیشتر

 : (سازمانیحافظه حلقه سوم)

شود. یك سازمان از طریق افراد درس آموزی از حوادث از یادگیری افراد شروع و به یادگیری سازمانی منتهی می

آوری دقیق اطلاعات از فرد )افراد( شود، با جمعگیرد. به عبارت دیگر آنچه از حوادث آموخته میخود یاد می

ای کل سازمان یا حداقل برای افرادی که این دانش برای درگیر در یك حادثه و تبدیل آن به دانش عمومی بر

 باشد. ها مهم است، مرتبط میآن

شود. یادگیری بعنوان بخش زیادی انجام می یها و ابزارهایادگیری سازمانی در خصوص ایمنی، از طریق فعالیت

توان به از حادثه، می رس آموزیدها در کنار باشد. از میان آنهای دیگر میناپذیری از بسیاری از فعالیتجدایی

ها و فعالیت ایمنی های ایمنی، فعالیت کمیته ایمنی، آنالیز ریسك فعالیتهای ایمنی، آموزش، بازرسیممیزی

 مبتنی بر رفتار اشاره نمود. 
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باشد که به طور عمده متشکل از دو مخزن یعنی آرشیو ها، اطلاعات و دانش میداده شاملحافظه سازمانی 

 محتوای حافظه سازمانی هایی ازاست. نمونه سازمان کارکنانو حافظه  (های الکترونیکیشامل پایگاه داده)سازمان

 اجرایی باشد.  هایتواند شامل سیستم کارکنان، سیستم تاسیسات / تجهیزات و سیستم روشمی

سراسر سازمان اجرا شود. باید در  حاصل هنگامی که اطلاعات مفید یك حادثه تعریف و استخراج شد، دانش

توان میداشته باشد، های مختلف سیستم سازمانی تبدیل شود که اثراتی را بر بخش یهنگامی که دانش به فعالیت

 نامید.  زیآمو درسآن را 

 درس 055حادثه؛  05

حادثه مهم رخ داده در صنعت نفت  55، طبق حلقه دوم چرخه درس آموزی در مجموعه جمع آوری شده حاضر

و پدافند غیر عامل گزارش تحلیلی آنها  HSEکه توسط اداره کل حادثه شغلی  28حادثه فرآیندی و  22شامل 

  ای درس آموزی از حوادث تهیه شد.رای هر کدام از آنها فرم تك صفحهتهیه شده بود مورد بررسی قرار گرفت و ب

 زیر بوده است؛ شرحمورد حادثه فرایندی مندرج در این مجموعه، تکرار حوادث مشابه به  22از 

 های مختلف فرآیندهای پتروشیمی و پالایشگاهی، شش مورد مربوط به انفجار و آتش سوزی در بخش 

  ،پنج مورد مربوط به انفجار و آتش سوزی در خطوط لوله نفت و گاز 

 اتمسفریك مخازن نفتیآتش سوزی مربوط به مورد  چهار ، 

 فجار و آتش سوزی در ایستگاه گاز، مورد مربوط به ان چهار 

  ،یك مورد حادثه فوران چاه 

 ی فراساحلی،گازی یك مورد آتش سوزی سکو  

 یك مورد حادثه تانکر حمل مواد قابل اشتعال، 

  مندرج در این مجموعه، تکرار حوادث مشابه به شرح زیر بوده است؛ شغلی همورد حادث 28از 

 نه مورد مربوط به سقوط از ارتفاع،  

  ،شش مورد مربوط به گاز گرفتگی و فضای محصور 
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 پنج مورد مربوط به برخورد جسم با فرد،   

 پنج مورد مربوط به گودبرداری و ریزش کانال،  

 دو مورد آتش سوزی در ساختمان،  

  مورد برق گرفتگییك،  

آموزش و صلاحیت  فرایندهای به ترتیب مربوط بهاصلاحی  بیشترین پیشنهادات ،بر اساس تحلیل صورت گرفته

مورد(، طراحی  25) مورد(، نظارت و پایش 23مورد(، ارزیابی و مدیریت ریسك ) 28کار ) نظام پروانهمورد(،  62)

 بوده است. 1و سایر موارد مطابق با جدول  (مورد 11(، مقابله با شرایط اضطراری )مورد 11)

  اصلاحی تکرار پیشنهادات دفعات: 1جدول                                          

 تعداد تکرار در حوادث عنوان فرآیند پیشنهادی ردیف

 62 آموزش و صلاحیت 1

 28 نظام پروانه کار 2

 23 شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسك 6

 25 نظارت و پایش 4

 11 طراحی 5

 11 مقابله با شرایط اضطراری 3

 15 )ایزولاسیون( فرایندی جداسازی 1

 8 تعمیرات پیشگیرانه 8

 8 یاتیدستورالعمل عمل 1

 1 بازرسی فنی 15

 1 مدیریت تغییر 11

 1 هماهنگی و ارتباط 12

 3 درس آموزی از حوادث 16

 4 اندازیبازبینی ایمنی پیش از راه  14
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 :ائه شده استرادامه ا جدول فوق در فرآیند 14مربوط به  پیشنهادات اصلاحی ارائه شده جزئیات

 صلاحیت و آموزش (6

 یبرگزار ( جلسات آموزشی قبل از شروع به کارTools Box Meeting ) هر یدر ابتدا قهیدق 15به مدت حداقل 

 منظم. و قبل از آغاز هر شیفت کاری به صورت مستمر و روز

 بسته کار  یفضاها لیاز قب سكیپر ر یهاطیدر مح دیکه با یجهت کارکنان تخصصی یآموزش یهادوره یبرگزار

 کنند.

  های برگزاری دوره) کنندیکه پروانه کار را امضا م یافراد توسط های لازممجوزو دریافت  هاآموزشگذراندن

 .(مجوزهای کارآموزشی اثربخش درخصوص نحوه صدور، تکمیل و اهمیت 

  یاساس راتیتعم یهاتیجهت انجام فعال ژهیقبل از انتخاب آنها به و مانکارانیپ به ویژه کارکنان تیصلاح یابیارز 

 هستند. برخودار ییبالا اریبس تیساسح که از 

 یآموزش یازهاین ییشناسا HSE  و ارتقای سطح صلاحیتHSE های آموزشی از طریق برگزاری دوره کارکنان

 و عملی مؤثر و کارآمد نظری

  جذب و بکارگیری مسئول  به منظورایجاد سازوکار لازمHSE مانکارانیتوسط پ به ویژه واجد صلاحیت  

 طی/ انجام آموزش توسط شخص واجد شراکارکنان ژهینامه و یو گواه یآموزش ینامه ها یکنترل گواه 

  نظام پروانه کار (2

  اجرای دقیق فرآیند صدور، تکمیل و تائید  نظارت برو نظام پروانه کار  دستورالعمل یسازادهیاز پ اطمینانحصول

 کارها براساس دستورالعمل مربوطه توسط مسئولین ذیربط پروانه

 یسازیخنث ه،ی)تخل یسازمنیمرحله ا بایدبسته ابتدا  یورود به فضا یبرا ،کار پروانه توجه به دستورالعمل با، 

 یا لهیوسو به شدهصادر گردد. مجوز مربوطه در محل نصب کار سپس پروانه شدهو ...( انجام  یگذار دنیبلا

 است. منیورود و انجام کار ا یبسته برا یمشخص گردد که فضا

 از محل و  دیپس از بازدباید کار  پروانهانجام شود. صادرکننده  دیکار نبا پروانهبدون اخذ  ینوع کار گودبردار چیه

و امضا  لیکار را تکم پروانهشده است، خواسته پروانه کاربا آنچه در  طیمح طیشرا قیاز تطب نانیحصول اطم

 .کند
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 اقدام  پروانه کار ینسبت به امضا ،کار با آنچه صادرکننده نوشته است طیشرا قیضمن تطب باید انجام کار مسئول

 اجرا بگذارد. دستورات در مجوز را به مورد هیموظف است کل پروانه کار افتی. مسئول انجام کار بعد از دردینما

 محل کار که خطرات موجود در  یاگونه به باید با دقت بالا انجام شود یکار یمجوزها یدرخواست، صدور و اجرا

افراد نسبت به ، شده نعییدقت ت افراد به یکار محدوده ضمناً شود  ییشناسا یخوب ن بهآ كینزد یهاطیو مح

 شود. نعیینها تآد آمو رفت یرهایگاه و مسآن محدوده آخطرات موجود در 

 دیباانجام شده در ارتفاع  یهاتیفعال یتمام یبرا، کار یبا توجه به دستورالعمل کار در ارتفاع و نظام پروانه ها 

 ادر شود.ص در ارتفاع جداگانه پروانه کار

  سکیر تیریو مد یابیخطرات، ارز ییشناسا (9

 که به  ییهاتیفعال سكیر یابیارز ژهیبه و یبه صورت موثر و کاربرد هاتیفعال سكیو کنترل ر یابیارز ،ییشناسا

 هم اثر داشته باشند.  یبر رو تواندیو م شوندیطور همزمان انجام م

 دیازجمله مخاطرات و نحوه مقابله با گاز سولف یاساس راتیانجام تعم نیو مخاطرات ح هاسكیر ییشناسا 

  .دروژنیه

  انجام مطالعات جامع و اثر بخش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسك و مدیریت آنها در کلیه فعالیتها، اماکن و

 .تأسیسات در سکوهای حفاری

  نظارت و پایش (4

  اندازیایمنی تأسیسات در حال راه ضوابطپر ریسك و رعایت کامل  فعالیتهایسرپرستی و نظارت کامل بر. 

  و  دییدر زمان صدور، تأ ژهیوخود به یو سرپرستان بر کارکنان تحت سرپرست نیمسئولنظارت مستمر و اثربخش

 .پروانه کار یاجرا

 هاپروژه درشده انجام یهاسكیر یابیارز یشنهادیپ یاقدامات کنترل یبر حسن اجرا قیدق نظارت. 

  منیانا یهاانجام رفتار عدم و منینا ا یهابه محل کارکنان مجاز ریاز ورود غ به منظور پیشگیرینظارت.  

 های دی دارای صلاحیت در انجام عملیاتکنترل و نظارت بر بکارگیری کارکنان پیمانکار خصوصًا کارکنان کلی

 تخصصی پر ریسك. 
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  طراحی (0

 تجهیز به سیستم هایبا فشار بخار بالا،  یدروکربنیه مایعات برایسقف ثابت مخازن  یریو بکارگ یدر طراح 

Gas blanket ،و داشتن شعله پوش نیبه زم یکیالکتر یبارها هیکل هیاز تخل نانیاطم و یهم بند ساز (Flame 

arrestor) باشدیمهم م اریبس. 

 از جمله  یندیفرآ یواحدها یطراح جیرا استانداردهای اساس برAPI RP-533 یمتداول طراح یهاهیو رو 

(Engineering Practiceتجه )قطع  یرهایمجهز به ش دیبا باشندیم قیحر یبالا لیپتانس یکه دارا یزاتی

 ها فراهم شود.آن عیسر ونیزولاسیامکان ا ،شوند تا در صورت نشت یدر ورود EBV ای یاضطرار

 Fire proofing ددرگ اجرابالا  تیبا اولو یفلز یهاسازه. 

  شود. نصب آتشگاز و  های آشکارساز ستمیو سمشخص شده خطر  ینواحدر مناطق عملیاتی 

  سیستمRotating head رفته شود.بکارگ های نفتی نصب و چاه ریفوران گ ستمیدر مجموعه س 

 به سیستم  حفاری های دکلGas detection system  )مجهز شود.)سیستم گاز سنج ثابت 

  شرایط اضطراری مدیریت (1

 بزرگ یندیحوادث فرآ تیریواحد در کنترل و مد فرماندهی ساختار ایجاد. 

 یاضطرار طیشرا تیریمد ستمیمعتبر و بهبود س یوهایبر اساس سنار یاضطرار طیواکنش در شرا یزیرطرح. 

 لازم زاتیو فراهم ساختن تجه هاتیمسئول نییو تع یاضطرار طیبرنامه واکنش در شرا جادیا. 

 اجرای مانورهای مقابله با شرایط اضطراری جهت ارتقاء سطح آمادگی.  

  )ایزولاسیون(فرایندی جداسازی  (7

 خطوط قبل از انجام کار  یکی( مکانی)جداساز ونیزولاسیانجام ا یکار یهادستورالعمل حیصح یو اجرا نیتدو

 .راتیتعم

  یبازرس هیدییتا یاز نوع استاندارد و دارا دبای مورد استفاده برای ایزولاسیون کننده مسدود صفحاتتجهیزات و 

 باشد.  یفن

  تجهیرات و تاسیسات فرایندی ولاسیونایز تنها ابزار عنوانبه شیر عدم استفاده از 

  زیرا هر کدام از آنها می ) .استفاده شده برای ایزولاسیون برداشتن هر مسدود کننده یمجزا برا پروانه کارصدور

 .(تواند شرایط متفاوتی نسبت به هم داشته باشند
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  تعمیرات پیشگیرانه (8

  های تعمیراتیمدیریت تعمیرات پیشگیرانه، کنترل کیفیت قطعات یدکی و برنامه ریزی دقیق برای برنامهانجام.  

 ریزی جهت تعمیرات پیشگیرانه های کنترلی و ابزار دقیق و برنامهحصول اطمینان از عملکرد به موقع سیستم

  .آنها

 یرهایاز صحت عملکرد ش نانیاطم جهت و رفع اشکال یادوره سیسرو LBV انتقال خط لوله به عنوان  ریدر مس

 یاضطرار طیدر شرا انیخط لوله جهت قطع جر یمنیا سمیمکان نیتر یاصل

 زاتیبودن تجه سیدر سرو طیدر شرا نیروت ریغ یراتیتعم یهاتیدستورالعمل مدون جهت انجام فعال هیته. 

  یاتیدستورالعمل عمل (3

 ینیرزمیآلات، با توجه به وجود خطوط لوله ز نیدستورالعمل حفاری و گودبرداری با استفاده از ماش هتهی لزوم 

و در  هیدستورالعمل مذکور ته ،یمنیبا توجه به الزامات و استانداردهای ا دی)با یاتیتحت فشار در گستره عمل

 (.ردیقرار گ نفعانیدسترس ذ

 بر ممنوع بودن کار  یموجود مبن یهادستورالعمل تیص و رعامشخ ییبر اساس روش اجرا یوگرافیانجام راد

 .از داخل لوله یوگرافیراد

  است.  یبسته الزام یفضا رونیناظر بمستمر حضور 

 یهاکانال یمناسب برا یحفاظت یهاستمیحفر کانال با در نظر گرفتن نوع خاک و استفاده از س اتیانجام عمل 

 .شده نییاز مقدار تع شتریب عمق یدارا

  منع استفاده ازElectrical chain hoist استفاده از  د)بر اساس استاندار افرادحمل  یبراElectrical chain 

hoist باشد(. یممنوع م افرادحمل  یبرا 

 منیا نا یها هیاز انجام رو زیها و پرهدستورالعمل کار با دستگاه تیرعا. 

  بازرسی فنی (65

 نیب یشانت )اتصالات ارتباط ستمیس ،سالم بودن نشت بند از نانیمخازن به منظور حصول اطم تمامی یبازرس 

از  یریگشینشت بند( به منظور پ هی)ناح بخارات قابل اشتعال از سقف مخزن یریسقف شناور و بدنه( و اندازه گ

 .گزارش شده است یونامساعد ج طیکه شرا ییدر روزها ژهیبه و ،یاحتمال قیحر

 باشد. یفن یبازرس هیدییتا یاز نوع استاندارد و دارا دبای استفاده برای ایزولاسیونکننده مورد  مسدود صفحات 
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 یرو قیاعلام و اطفاء حر ،یحفاظت یهاستمیمداوم س یمنیو ا یفن یو بازرس شیمناسب جهت پا یزیر برنامه 

 مخازن

 سكیر یبر مبنا فنی یبازرس ستمیاستقرار س (Risk based inspection-RBI  ) 

  شود. نصبتجهیزات تجهیزات پایش خوردگی به منظور مدیریت خوردگی 

  مدیریت تغییر (66

 ندیفرآ یهاسكیاثر و ر یدر مجتمع و بررس راتییتغ یتمام یبراو اجرای آن  استقرار سیستم مدیریت تغییرات 

 .و مستندسازی آن راتییتغ یو خروج یساز ادهیپ

 در خصوص  حیصح یریگمیتصم جهینت و در گرید یبه واحدها یراتیتعم ای یاتیعمل راتییموقع تغبه یرساناطلاع

 .ندآیدر فر شده جادیا راتییتغ

 گردد. تیریمد ایانجام شود و خطرات قبل از اجرا حذف  سكیر یابیارز باید ،روش انجام کار رییدر صورت تغ 

  هماهنگی و ارتباط (62

  مختلفی که بهره برداری یك  خط مشترک را بر عهده دارند ذینفعانهماهنگی بین. 

 اندازی جهت انجام عملیات های پیمانکار ساخت و نصب با مجری راههماهنگی کلیه شرکتCommissioning  و

Start up 

 یها در خصوص انجام کارهاو مشخص کردن نقش هرکدام از آن یمانکاریپ یهاشرکت نیارتباط ب بهبود 

 مشترک

  دارند  ییبالا سكیکه ر ییدر خصوص کارها ژهیو به راتیمعو ت یبرداربهره یواحدها نیارتباطات ببهبود 

 جلسات  لیتشک قیاز طر مانکاریکارفرما و پ نیب یارتباط سمیو مکان یسازمانارتباطات درون ستمیس تیتقو

و بعد از  نیدر ح یجلسات هماهنگ) وهیش نیو اتخاذ بهتر یفعل طیشرا یقبل از انجام کار جهت بررس یهماهنگ

 یبحران زاتیکار بودن تجهبهاز آماده نانیها، اطمموجود و رفع آن یاحتمال یهاچالش ییشناسا یانجام کار برا

 در محل و...( نیبه حاضر یو اضطرار یعاد طیشرا یرسانو اطلاع یمنیا

  درس آموزی از حوادث  (69

 کارکنانکارکنان با تجربه به  از اتیو انتقال تجرب یقبل یدادهایرو یمکتوب ساز قیاز طر یحافظه سازمان تیتقو 

 .شبه حوادث و دادهایرو حوادث، قیدق لیو تحل هیبه تجز یتوجه جد زیو ن دالاستخدامیافراد جد ژهیکم تجربه بو
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 کارکنان یآگاه یبرا یدوره آموزش یحوادث گذشته و برگزار یابی شهیو ر یبررس. 

  ایمنی پیش از راه اندازیبازبینی  (64

 یراه انداز شیو پ یراه انداز یدستورالعمل ها استقرار  

 ینی: انجام برنامه بازبیو راه انداز یراه انداز شیدر مراحل پ یمنیو ا یاتیعمل یها هیملاحظات و رو ترعای 

 .است ساتیتاس منیا یاندازبخش از راه نانیمرحله مهم اطم كی( به عنوان PSSR) یراه انداز یمنیا
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 بخش او 

 یندیحوادث فرآ 
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گازهاي قابل اشتعال روي سقف به علت تجمع ، سقف ثابت مخزن يك در اثر اصابت صاعقه به

 زنیو يا محل ديپ VENTاز متصاعد شدن بخارات نفت خام داخل مخزن از طريق  یناش)مخزن 

، متر 9/1حدود ، مخزن تا ارتفاع زمان برخورد صاعقهدر شود. یم دچار حريق، مخزن ((در)بدون 

مخزن، تجمع بخارات در مخزن سبب خروج  یبوده است که با توجه به حجم خال یمواد نفتحاوي 

از مواد قابل اشتعال  ياديبا توجه به حضور حجم زاست. مخزن شده  يبالا يیبخارات از ونت عصا

که بعد از حدود  دهيدر سقف مخزن گرد قيسبب وقوع حر ابتدا برخورد صاعقه ،مخزن يبالا در

شدن شعله به داخل مخزن و  دهیسبب کش(، Flame arrestorبه دلیل نبود شعله پوش ) هیچند ثان

آن  اتيدر ادامه باعث سوختن محتو وو پرتاب شدن سقف مخزن شده  یسبب انفجار داخل تاًينها

 .است دهيگرد شكل روبروسطح مطابق مراحل تمام  قيحر تصوربه

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  وا ید ا جا  د ید؟شما چه کاری می 
 
 
 
 

استاندارد  4-7صاعقه مطابق بند  میرمستقیو غ میبه دنبال برخورد مستق سوزياز انفجار و آتش يریبه منظور جلوگ

787 NFPA  2772استاندارد  2-4-5يا بند API  : 

 موقع چیمجهز به درپوش باشند و ه ديبا يرگیاندازه هايچهيسقف مخزن مانند در يباز رو هايقسمت 

 باز بمانند.  دينبا

 درون  عيسطح ما يرگیاندازه يبرا زنیپيد چهياز بازکردن در شودیم یکه آب و هوا باران یطيشرا در

 مخزن اجتناب گردد. 

 سقف وجود نداشته  يبا ضخامت کم و نارسانا بر رو يیجاها اينوع منفذ،  چیحاصل شود که ه نانیاطم

 باشد. 

 خلا/ فشار شكن استفاده شود.  يرهایش اي از برگشت شعله يریجلوگ زاتتجهیاز هاونت یتمام يبرا 

 گاز يپتو از (Gas blanketing) قابل اشتعال  يگازها جادياز ا يریجهت جلوگ عيسطح ما يبر رو یخنث

 مخزن استفاده شود. يدر بالا

 به  رگیاز صاعقه ديبا امكان پذير نباشدقابل اشتعال در اطراف مخازن  يگازها جلوگیري از وجود اگر

 میرمستقیاز برخورد غ یناش انيشار جر دنیرس نیصاعقه و همچن میاز برخورد مستق يریمنظور جلوگ

 صاعقه استفاده نمود. 

  مخازن  یمنيا ياز رعايت کلیه مقررات و استانداردهاي ايمنی در ارتباط با مخازن از جمله راهنما

 حاصل گردد.  نانیاطم كياتمسفر

 تعال، قابل انفجار يا سمی هستندريسك مخازن بخصوص آنهايی که حاوي مواد قابل اش یابيارز انجام. 

  و رايج استانداردهاي طبق مخازن سازيدر ايران، ضروريست نسبت به ايمن زياد با توجه به رخداد صاعقه 

 .گردد اقدام المللی بین

 آیا می دا س ید:
تهديدهاي صاعقه شامل موارد زير 

 است:

 می: برخورد مستقیكيزیف ديتهد-1

 جاديمنجر به ا تواندیصاعقه به مخزن م

شود که در اثر شوک  یكیمكان يروین

 عيشده در اثر انبساط سر جاديموج ا

 یكیمكان ضربه هايباشد.  یهوا م

 شودمی جاديا یزمان عظیم يا بزرگ

 هايضربه صاعقه از خمش انيکه جر

 ديتهد -2کند  یتند در رسانا عبور م

: اگر پوسته مخزن يیاحتراق گرما

 نازک باشد امكان سوختن آن یلیخ

-2در اثر برخورد صاعقه وجود دارد.

 اي می: برخورد مستقیكيالكتر ديتهد

باعث  تواندیبرخورد به مجاور مخزن م

شود که منجر  انياضافه جر اياضافه بار 

 ،یكيالكترکننده  عيبه توز بیبه آس

و  یلکنتر هايانيو جر قیابزار دق

 مرتبط شود. يسخت افزارها

 هیکل هیاز تخل نانی، اطمی، هم بند ساز Gas blanket، داشتن ی با فشار بخار بالا در سقف ثابتدروکربنیمواد ه یمخازن حاو یریکارگی و بدر طراح

 .باشدیمهم م اریبس و داشتن شعله پوش  نیبه زم یکیالکتر یبارها

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 مخزن اتمسفریك سقف ثابت انفجار و آتش سوزي
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از صفحه مسدود  یدروکربنینشت بخار ه ،ينديفرا ساتیدر يك واحد تاس 

شود. کارکنان بهره برداري و مشاهده می Aپمپ  يورود ریکننده مس

در  يدروکربوریتعمیرات حاضر در محل با مشاهده نشت و انتشار بخارات ه

نشانی اطلاع داده و تیم پیشرو حال گسترش همزمان وقوع رويداد را به آتش

به سمت محل نشت حرکت  تیوضع یو جهت بررس دهیمحل رس هب

از کانون نشت نسبت به  يریضمن فاصله گ ي. کارکنان بهره بردارکنندیم

ثابت  يتورهایمان درانتياز جمله ها یثابت آتش نشان يستمهایس يریکارگ

سازي ابر بخار در حال و انجام اقدامات اولیه به منظور رقیق ینشان آتش

بعد و با رسیدن ابر بخار در حال  قهیکه حدوداً پنج دق ندينما یم امتوسعه اقد

رخ داده و محوطه نشت    UVCEتوسعه به کوره مجاور، انفجار از نوع

دامه در محل منبع نشت ا JET FIREبه صورت  قيور و در ادامه حرشعله

پارگی ساير خطوط و بدنه  جاديبرج مجاورباعث ا نیمجاور و همچن يفلز يشعله به خطوط لوله و سازه ها میمستق برخورديابد. ادامه حريق از منبع نشت و می

خوراک که از نوع اتمسفريك با سقف شناور خارجی با  رهیبه دو مخزن ذخ قيبرج شده و در ادامه به علت احتمالی تشعشع زياد حرارتی يا پرتاب گدازه، حر

مخزن و درپوش شیرهاي تخلیه  Rim seal. مطابق شكل فوق، ابتدا گستره حريق محدود به بخشهايی از محدوده دينما یم تيتن سرا 24777ظرفیت اسمی 

از مخازن، سقف شناور به  یكيه حريق و غرق شدن تدريجی سقف سقف شناور بوده است. در روز دوم حادثه، با توجه به توسع يرو Breather ventsتنفسی 

. با ادامه حريق، بدنه مخزن به تدريج دچار دفرمگی شده و در روز سوم حادثه، بخشی از شودیغرق شده و کل سطح سقف مخزن دچار حريق م ملطور کا

 ت،يريق به صورت استخري در محوطه دايك ايجاد می گردد. در نهاديواره مخزن ذوب شده و ضمن ريزش ديواره و ريزش نفتا به محوطه دايك مخزن ح

 گردد. یمخزن خوراک در روز چهارم حادثه اطفا م يآتش سوز

 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟

 
 

 

 هاي تعمیراتی مديريت تعمیرات پیشگیرانه، کنترل کیفیت قطعات يدکی و برنامه يبرا قیدق يزيبرنامه ر 

 استفاده شود.  ديبا یفن یبازرس هيديیتا يصفحات مسدود کننده از نوع استاندارد و دارا از 

 قرار  سيپمپها در سرو یو خروج يورود يرهایمس نكهيانجام شده تحت پروانه کار: با توجه به ا اتیعمل کنترل

 يرو تیفعال " یبه نوع رهایخطوط و اتصالات مذکور از جمله ش يرو یراتیتعم تیداشتند لذا انجام هرگونه فعال

از جمله  ژهيو اطاتیاحت ازمندیشده و ن وبمحس "ويژه یراتیتعم تیفعال "و  "سيدر حال سرو زاتیخطوط و تجه

 محتمل از جمله نشت بودند.   ياضطرار تیمقابله با هرگونه وضع یآمادگ

 از جمله  ينديفرآ يواحدها یطراح جيرا ياساس استانداردها برAPI RP-533  یزاتیتجه یمتداول طراح يهاهيروو 

شوند تا در صورت نشت  يدر ورود يقطع اضطرار يرهایمجهز به ش ديبا باشندیم قيحر يبالا لیپتانس يکه دارا

 .دآنها فراهم شو عيسر ونیزولاسيامكان ا

 کنترل شود در  يیدر همان مراحل ابتدا ديبا قيو در صورت وقوع، حر باشدیم رانهیشگیپ يراهكارها جاديمهم ا اصل

 .شودیم عتریوس اریداشته که ابعاد خسارت آن بس يینویحوادث دوم جاديا لیموارد، پتانس ياریدر بس نصورتيا ریغ

 آیا می دا س ید؟
  بیشترين حوادث دومینويی

در صنايع فرآيندي بر 

روي مخازن اتمسفريك 

 اتفاق می افتد.

 شروع کننده  يسوزآتش

از  یمیاز ن شیب هیاول

 عيصنا يینویحوادث دوم

 ناي از ٪44هست که 

از نوع  هايسوزآتش

( Pool fireي )استخر

 .است

 

جداسازی مناسب فرآیند از جمله استفاده از تجهیزات مناسب برای آماده سازی جداسازی و فراهم کردن تمامی اقدامات ایمنی قبل از انجام 

  کارپروانه فعالیت بر روی تجهیزات در سرویس تحت 

 صنعت  فتدرس آموزی از حوادث 

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 آتش سوزي مخزن اتمسفریك ناشی از اثرات دومینویی حریق
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 -هزار بشكه نفت خام بوده است 477که در زمان حريق حاوي  -هزار بشكه  577به ظرفیت  نفت خام مخزن

و در مقاطع مختلف در پیرامون محفظه دچار حريق  Sealبر اثر برخورد مستقیم صاعقه در ناحیه محفظه 

 درتش نشانی آگردد. با توجه به در سرويس قرار نگرفتن سیستم اتوماتیك تزريق فوم مخزن، تیم هاي می

بالاي مخزن مستقر شده و پاشش فوم روي سقف آغاز می شود. همزمان ضمن تلاش براي رفع عیب سیستم 

با  Sealه دقیقه بعد در سرويس قرار گرفته و تزريق فوم در محفظ 17تزريق فوم، سیستم مذکور به مدت 

شود. همزمان سیستم خنك کننده ديواره مخزن نیز در سرويس قرار می گیرد. در سرعت بیشتري انجام می

 کنترل می شود. دقیقه 27سوزي بعد از نهايت آتش 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 

 

 از  سالم بودن نشت  نانیمخازن به منظور حصول اطم تمامی یبازرس

سقف شناور و بدنه( مخازن  نیب یشانت )اتصالات ارتباط ستمیس  ،يبند

نشت بند( به  هی)ناح بخارات قابل اشتعال از سقف مخزن يریو اندازه گ

 طيکه شرا يیدر روزها ژهيبه و ،یاحتمال قياز حر يریگشیمنظور پ

 گزارش شده است. يونامساعد ج

 ریصاعقه گ يها ستمیس نصب ( فعالActiveبر رو )مخازن، بر اساس  ي

 یبرخورد صاعقه در صورت ی(، ممكن است در طAPI 545استاندارد )

 ،هامخزن وجود داشته باشد، شانت واريبند و د نشت نیفاصله ب كيکه 

کنند و در صورت  جاديبرخورد صاعقه ا یاز جرقه ها در ط یبارش

 .شودمی جاديمخزن ا قيحر تعال،وجود مخلوط قابل اش

 مداوم  یمنيو ا یفن یو بازرس شيمناسب جهت پا يزير برنامه

 مخازن يرو قياعلام و اطفاء حر ،یحفاظت يهاستمیس

 راتی)تعم حیصح يمناسب جهت  حفظ و نگهدار يزير برنامه 

 بودن آنها سياز کارکرد و در سرو نانی( و اطمرانهیشگیپ

 

 آیا می دا س ید؟
  در  ريبرخورد صاعقه ممكن است مخزن سقف شناور را در حالات ز

. 2مخزن،  ي. بدنه2. سقف مخزن، 1معرض خطر قرار دهد: برخورد با 

. 4و   ریگدارنده اندازهستون نگه ریبدنه، نظ ايمتعلقات متصل به سقف 

مخزن سقف شناور.  كينزد نیاتصال به زم ايشده  نیساختار زم

 اي شود( ختم) محدود هامكان نياز ا كيهر  بهصاعقه  کهیدرصورت

 انياز جر ینسبت كيگردد،  یمخزن سقف شناور منته كي كيبه نزد

 .افتيخواهد  انيبدنه جر-کل از فصل مشترک سقف

 :مكانیسم هاي تهديد صاعقه شامل موارد زير می باشد 

 ايجاد به منجر تواندمی مخزن به صاعقهمستقیم  برخورد فیزيكی: تهديد -1

 انبساط اثر در شده ايجاد موج شوک اثر اين نیرو در مكانیكی شود نیروي

 خیلی مخزن پوسته اگر گرمايی: احتراق تهديد -2شود. هوا ايجاد می سريع

 تهديد-2.در اثر برخورد صاعقه وجود دارد آن سوختن امكان باشد نازک

 باعث تواندمی مخزن مجاور به برخورد يا مستقیم الكتريكی: برخورد

 الكتريكی، کنندهعيتوز به آسیب به منجر که شود جريان اضافه يابار اضافه

 شود.می مرتبط يافزارهاسخت و کنترلی هايجريان و دقیق ابزار

 باشد. یم مخازن از حوادث یریشگیدر پ یاز ارکان اصل یکی پیشگیرانه و نگهداشت یبازرس
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 داخل مخزن يزیآممنظور انجام رنگبرش سبك به عيما يمخزن حاو هیتخل يبرا میبه دنبال تصم

. به يابدمیعمل تا روز قبل از حادثه ادامه  ني. اگرددیم آن هی، اقدام به تخلسقف شناور داخلی

قرار  باشد،یم نیزم يرو هاهيسطح خود که نشستن پا نيترنيیسقف شناور در پا ه،یدنبال تخل

 هی( و با ادامه تخلباشدیمتر م 8/1حالت فاصله سقف شناور تا کف مخزن حدود  نيا در) ردیگیم

( و ردیگیقسمت قرار م نيترنيیدر پا نیوزن سنگ لیاز آب )به دل ریسقف شناور، غ ريز يدر فضا

که با  ديآیبه وجود م یخال يبرش سبك و سقف شناور فضا يیسطح بالا نیبرش سبك، ماب عيما

سقف ثابت ناگهان . ردیگیفضا قرار م نيبرش سبك، بخارات برش سبك در ا يارمقد ریتبخ

پس از برخورد و  شدهتابپر يسوزو آتش بیانفجار مه كيهمراه با ، تن 47حدود  با وزنمخزن 

اطراف مخازن  يهادر محوطه ديواره -بودهمواد برش سبك  يهم حاوکه آن-به مخزن مجاور 

مخزن تا اطفاء کامل  اتيمحتو يسوزو آتش افتدیاز مخزن م يدورتر يوال( در فاصله كي)دا

 . ابديیآن ادامه م

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  وا ید ا جا  د ید؟شما چه کاری می 
 
 

 

 

 يو اجرا زاتیتجه يادوره يهاانجام تست رات،یمخازن، انجام تعم يادوره یداشتن برنامه بازرس 

 ها و استانداردهامخازن طبق دستورالعمل رانهیشگیپ تعمیرات ستمیس

 بر روي مخزن قياعلام و اطفاء حر يهاستمیس و نیاتصال به زم ستمیس زاتیاضافه نمودن تجه 

 به داخل مخازن تروژنینكردن گاز ن قيتزربراي فعالیت هاي غیر روتین مانند  سكير یابيارز انجام 

 و  گريد يبه واحدها یراتیتعم اي یاتیعمل راتییموقع تغبه یرسانازجمله اطلاع رییتغ تيريمد ياجرا

 ندآيدر فر جادشدهيا راتییدر خصوص تغ حیصح يریگمیتصم جهیدرنت

 هاتیفعال و ندهايفرا براي يیاجرا يهاها و روشدستورالعمل یبروز رسان و هیته 

 سیستم  ازیموردن گاز نیتأم ژهيوبه یاتیعمل يهادستورالعمل حیصح ياجراGas blanketing مخازن 

 ستمیمخازن و بهبود س معتبر براي يوهايبر اساس سنار ياضطرار طيواکنش در شرا يزيرطرح 

 شرايط اضطراري تيريمد

 دا س ید؟آیا می 
 يبرا سقف شناور داخلی مخازن 

فرار مانند محصولات  عيما يهادروکربنیه

و  زلي)جت، د «دیسف»سبك نفت خام 

نوع مخازن  ني. اشوندی( استفاده منيبنز

و  یزنجرقه لیکاهش پتانس تیقابل

مخزن را  يسوزاز شروع آتش يریجلوگ

در صورت ورود بخارات  یول باشدیدارا م

دو سقف،  نیب ينشت بند به فضا هیاز ناح

 يساکن بر رو تهیسيالكتر يتجمع بارها

عمل نكردن  حیسقف شناور و صح

 تواندیدر سقف مخزن م یتنفس يرهایش

 یدر پ یبزرگ يهايسوزانفجار و آتش

 داشته باشد.

 ،زاتیتجه رانهیشگیپ تعمیرات تیریمد ستمیس یو اجرا یفن یبازرس یاداشتن برنامه منظم دوره، زاتیتجه یمطابق با هدف طراح اتیو انجام عمل رییتغ تیریمد

 از بروز حوادث دارد. یریشگیدر پ ینقش مهم
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اين خط لوله تحت  در زمان حادثه، .شده است، جهت انتقال و تزريق گاز به میادين نفتی احداث کیلومتر 257خروجی پالايشگاه، بطول حدود  42"خط لوله 

 الف( در ايستگاه انتهايی شرکت Lancher & Reciverمنظور نصب تسهیلات توپكرانی )ه ب ،روز حادثه 11:27در ساعت  .ه استدومديريت سه شرکت ب

 یتوپكران لاتیهساعت توپك در تس 21. با توجه به اينكه پس از حدود شودمیپالايشگاه آغاز  42"(، عملیات توپكرانی از ابتداي خروجی خط 127 لومتری)ک

ود. بعد از شمیتوپك مشاهده نگردد که میباز  ايستگاهاين محفظه دريافت توپك در  بدر ،روز بعد 18:77در ساعت شود )شكل زير( میدريافت ن ریلخته گ

ها، پالايشگاه و خط یادين وتقلیل فشار خطوط لوله چاهبا بستن کلیه چاه هاي مهمان روز  24در ساعت  42"عملیات تخلیه گاز خط لوله مشاهده نشدن توپك، 

با  42"و افزايش فشار خط  اهو برنامه ريزي هاي صورت گرفته، راه اندازي مجدد پالايشگ Shut down. پس از عملیات گیردمی؛ در دستور کار قرار 42"لوله 

فلر پالايشگاه روشن و پس از  17:15صبح به اتمام رسید. در ساعت  17شروع و در ساعت روز بعد بامداد  1:27انجام عملیات اکسیژن زدائی پالايشگاه از ساعت 

در همین راستا و پس از هماهنگی هاي صورت گرفته، از  .گرددمیباز  42"ار، شیر خروجی پالايشگاه به سمت خط لوله تقلیل فشار پالايشگاه به حدود يك ب

 2977از ايستگاه  12:27. همچنین در ساعت گیردمیبه صورت خیلی آهسته در دستور کار پالايشگاه قرار  42"صبح، عملیات فشار افزايی خط لوله  11ساعت 

. حدود ساعت باشدمیبار   51و  29، 24به ترتیب  1277در ايستگاه  24و  21، 12هاي  اعتبطوريكه فشار خط طی س شودمیايشگاه نیز باز گاز به سمت پال

 هد.د، انفجار و آتش سوزي رخ می 1277ناگهان در ايستگاه  روز بعدبامداد  77:27
  

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 راتیتعم يهاتیفعال يبمنظور اجرا دي، بادارد زین يیبالا تیکه حساسمجزا  کاملاً يتوسط شرکت هااز خط لوله انتقال گاز ترش  يبه بهره بردار تيبا عنا 

خبره و  فراددردست اجرا قرار گرفته و استفاده از نظرات ا فيمجدد وظا یشود و با مهندس نيتدو كپارچهيمناسب و  ينديسازوکار فرا يو نگهدار

 و هماهنگ امور ثبت و اجرا گردد.  حیصح ياجرا يامر، راه و روش ها نیمتخصص

 شده و پس از  يیدر اسرع وقت شناسا دين باآو شدت  یموجود در ابعاد و بزرگ میرمستقیخط لوله با توجه به شواهد غ ریموجود در مس یفرورفتگ بیع

 .نگردد Heavy Dutyهوشمند و  يها گیگردد تا مانع ارسال پ ضيتعو اي ریتعم یچشم یو بررس یدانیم یبازرس

 به  تیحساس میو کنترل و تنظ يادوار یبازرس ،ينگهدار و ریمناسب تعم يهاقرارگرفته و با استفاده از روش سيدر سرو ديبا یراه نیب يرهایش هیکل

 ینیب شیپ یمنيا ینشده و از طرف نانیقابل اطم ياستفاده گردد که مانع بهره بردار يافراد خبره بگونه ا اتیسازها و تجرب هیفشار با استفاده از شب راتییتغ

 .دينما نیتام یطراح ياز خط لوله را بر اساس کدها يشده در بهره بردار

 مثل  یبیترک یابيارز يباشد، امكان استفاده از روش هایم لنیات یپوشش خط لوله که از جنس پل یابيارز بمنظورCIPS ، DCVG Analog ، CSCAN  و

PCM رديو اقدام موثر صورت پذ يزيخصوص برنامه ر نيدر ا ديوجود دارد و با. 

 دارند نقش حیاتی در پیشگیری از وقوع حادثه مشابه داردهماهنگی بین شرکت های مختلفی که بهره برداری یک  خط مشترک را بر عهده 
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 ازاینچ گ  24 لوله خط انفجار و آتش سوزي
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پروانه کار به منظور خاک  نچ،اي 42در روز حادثه و بر مبناي تصور وجود انشعاب بر روي خط 

سازي  منيکار ا نيهدف از انجام ا. گرددیاز روي خط مذکور اخذ م یكیمكان ـلیبـرداري بـا ب

 ـريبا توجه به مدفون شـدن خـط لولـه ز یاحتمال وجود خوردگ) زیخ حادثه خـط و رفـع نقـاط

 یسونداژ دست قياز طرد يکه با)بدون اطلاع از عمق خط لوله  یاجرائ اتیعمل است. بوده( خـاک

اقدام به خاک برداري از روي خط لوله تحت فشار نموده  (ديگردیم مشخص خط لوله یبيعمق تقر

حدود )حافظ انشعاب و ضربه به انشعاب مذکور م Casingبا  یكیمكان لیبرخورد پاکت ب لیکه به دل

جدا شده و با توجه به وجود نفت  یاصل لوله از انشـعاب خـط یقسـمت ،(وز حادثـهر 17:47ساعت

 .دينمایت شروع به فوران مداراي فشار در خط لوله، نف

 لیر اثر تشك، بروز حادثه 11:27ساعت  یخط و در حوال هیپس از شكست اول قهیقد 47 حدود

دهد. در ادامه  یآتش سوزي رخ م ی(كیمكان لیب اً احتمال)احتراق  عامل بخارات قابل اشتعال و وجود

 نچاي 12خط لوله ، حادثهروز 11:25 ساعت  یحوال متري، 277و با گسترش آتش تا شعاع حـدود 

NGL شودیم قيدچار حر زین داشته قـرار ینـیو به صورت رو زم نچاي 23ه در مجاورت خط ک. 

 جاديحادثه، بلافاصله با استقرار خودروهاي راهسازي و ا وقوع شرکت از نیپس از اطلاع مسئول 

دست و بالادست نقطه حادثه  نيیپا رهايیش قيطر از و ـزيينسبت به کنتـرل نفـت ر ،یسدهاي خاک

شروع  قياطفاء حر اتیو عمل گرفته ورتص NGLخطوط انتقال نفت و  ونیزولاسيا اتیعمل دهيد

 ق،يگردد و پس از اطفاء حریبه طور کامل اطفاء م قيحرروز حادثه،  12ساعت  تيشده و در نها

 نچاي 23از خطوط  یقسمتگردد. یشده منتقل م نییتع شیمحل هاي از پ به تانكر لهینفت خام بوس

و بازسازي شده و  ریتعمبودند،  دهيد بیاثر آتش سوزي مذکور آس در هک NGL نچاي 12و  یاصل

  .قرار گرفتند دیدر مدار تول مجدداً  نچاي 42و  نچاي 23خطوط 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 د ید؟ شما چه کاری می  وا ید ا جا 

  لوله آلات، با توجه به وجود خطوط نیدستورالعمل حفاري و گودبرداري با استفاده از ماش هیلزوم ته 

 ،یمنيو استانداردهاي ا الزامات با توجه به ديبا)شرکت  یاتیتحت فشار در گستره عمل ینیرزميز

 .(ردیقرار گ نفعانيو در دسترس ذ هیدستورالعمل مذکور ته

  گودبرداري اتیعمل یمنيمناسب و اثربخش در خصوص الزامات ااجراي آموزش هاي 

 یسرکش نظارت موثر بر پروانه هاي کار صادره و شيدر سطح منطقه به منظور افزا یمنيبرقراري گشت ا 

اتاق کنترل  بای کار در هماهنگ یمنياصول و مقررات ا تياز رعا نانیبه کارهاي در حال انجام و اطم

 یآتش نشان

 قابل و یفشار به صورت محل شيو پا ريیهاي اندازه گ ستمیبه س یانيو جر یلوله اصلخطوط  زیتجه 

 العمل خطوط و امكان عكس یاتیپارامترهاي عمل تیدر اتاق کنترل، به منظور اطلاع از وضع تيرو

 نشت ژهياضطراري به و طيمناسب در شرا

 آیا می دا س ید؟
 ديبا يگودبردار اتیقبل از شروع به عمل

نامشخص  ساتیخطرات ناشناخته مانند تاس

آلوده به مواد  هايخاک اي ینیزم ريز یاحتمال

 :ردیانجام گ ريمشخص شود و اقدامات ز ینفت

 ساتیمحل تاس نییتع -

 ساتیتماس با مالك تاس -

)گود برداري  اطیبا احت يگودبردار -

دستی بنا بر احتیاط و مشخص کردن 

ارتفاع دقیق محل قرارگیري تاسیسات 

 زير زمینی(

حفاری انجام شود و تمامی خطرات از جمله وجود تاسیسات زیر زمینی مشخص و  پروانه کارحتما باید با استفاده از  ی آنعملیات حفاری با توجه به ریسک بالا

 ایمن شوند.

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

  نفت اینچ 63خط لوله آتش سوزي 
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اينچ مجاور جاده دسترسی  27خط لوله  3در کیلومتر روز حادثه، صبح  9:27حوالی ساعت 

 اثر در. شودمیچاه، نشت شديد گاز از خط لوله به همراه پاشش خاک از سطح زمین مشاهده 

از محل پارگی، توده ابر بخار شكل گرفته و با توجه به جهت وزش باد به سمت جاده  نشت

گسترش و در اثر برخورد با منابع جرقه و حرارت )ناشی از خودروهاي عبوري يا کابل برق 

فشار قوي( انفجار توده ابر بخار شكل گرفته و با برگشت شعله به منبع نشت، آتش به صورت 

حادثه  رسانی اطلاع ،يابد. مطابق اظهارات مسئولین عملیات شرکتادامه می( Jet Fireفورانی )

تی و آتش نشانی به محل مراجعه توسط افراد رهگذر انجام شده و متعاقب آن عوامل عملیا

هاي تقويت فشار به خط ضمن مسدود کردن جاده، اقدام به قطع جريان گاز ايستگاه. نمايندمی

و تخلیه خط نموده و پس از انجام پايین دست از به واحد مذکور و بستن مسیر ورودي گ

 گردد.مهار میحادثه روز صبح  11:17سوزي در ساعت  اقدامات اولیه و کنترل صحنه، آتش

اين حادثه منجر به آتش گرفتن تعداد پنج دستگاه خودروي عبوري گرديد که متاسفانه پنج 

 گرديدند.درگذشته و چهار نفر ديگر مجروح از کارکنان نفر 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 

 
 

  )گیبا پ یرانتوپك :بررسی یکپارچگی مکانیکی خط لولهالف Ultrasonic Crack Detector /

نمونه برداري از فلز خط لوله/ انجام آزمايشات کامل در رابطه با ممانعت کننده هاي خوردگی / حصول 

پوشش خط لوله با توجه به نفوذ مقادير بسیار زياد ترکیبات گوگردي و کلر در اطمینان از سلامت 

 هاي موجود در نواحی تست شدهترک

  )و خطوط فنی سلامت از اطمینان حصول مکانیکی: یکپارچگی یریتمد یستماستقرار سب 

ور پايش مستمر زمینی/ تهیه شناسنامه براي نقاط با ريسك بالا به منظ زير لوله خطوط در پوشش همچنین

 يزمان ساخت و مستندساز یشامل اسناد فن وط لولهبانك اطلاعات خط و موثر نقاط مذکور/ تهیه

 نصب /LBV جريان اضطراري قطع شیرهاي ي/ نصبدوران بهره بردار یراتیو تعم یفن يهایبازرس

( براي خطوط انتقال به منظور پايش  PT, PG, TT, TG) خط سیال شرايط ارسال و دهندهنشان تجهیزات

 يهاداده يداده )گردآور گاهيپا جاديا /مستمر و امكان داشتن عكس العمل مناسب در شرايط اضطراري

 خطوط لوله.  GIS یمكان يداده ها ستمیس جادي( و اراتیو تعم یفن یبازرس ،يساخت، بهره بردار

 )اقدامات کنترلی ایمنی و عملیاتی مورد نیاز: ج ( اجراي کامل سیستم پروانه کارPTW ارتقاء .)

  ياضطرار طيو واکنش مناسب در شرا یبه منظور آمادگ یانسان يرویآموزش ن تیوضع

 آیا می دا س ید؟
 ASMEو IPS:E-PI-140مطابق استاندارد 

B31.8  و با توجه به مجاورت خط مذکور

هاي اصلی و کريدور با مراکز جمعیتی، راه

 CLASS خطوط لوله مجاور و بر اساس

LOCATION  خط، نصب شیرهايLBV  

بر روي خطوط انتقال، به منظور امكان 

ايزولاسیون و بستن مسیر جريان در شرايط 

 اضطراري الزامی است.

 .باشدیم یندیاز حوادث بزرگ فرآ یریشگیپ یهاراه نیتریاز اساس یکی رانهیشگیپ راتیتعم

 

 آموزی از حوادث صنعت  فتدرس 

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 اینچ گاز 42انفجار و آتش سوزي خط 
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صورت  يبهره بردار اپراتورتوسط  تزريق گاز احیا به چاه هاي نفتی، یميقد لولهخط  هیصبح روز حادثه، تخل

گاز  نچيا 4خط لوله  يرو يو برشكار يگرم با عنوان جوشكار پروانه کارهمان روز،  17. در ساعت ردیگیم

دو  كينزد يهادر دو نقطه انشعاب يجوشكار و ي. برشكارشودمیتوسط سرپرست محوطه امضا و صادر  ایاح

 يبعد فتیش يبهره بردار اپراتوردو نقطه،  نيدر ا يوجوشكار ي. بعد از اتمام برش کارردیگیچاه صورت م

لوله،  هی. بعد از تخلدينما یاقدام م يو جوشكار يانشعاب چاه سوم به منظور انجام برشكار هینسبت به تخل

و نازک شدن  ي. با ادامه برشكارندينمایسرد م ياقدام به برش لوله با استفاده از برشكار مانكاریپ کارکنان

از لوله که به سمت  یبخش نیح ني. در اشودمیشده و از هم جدا  یضخامت لوله، ناگهان لوله دچار شكستگ

ی که در اطراف کارکنانبر روي زمین حرکت کرده و به  اديسرعت زتوجه تخلیه گاز داخل آن، با بوده با چاه 

به  اي يكی از کارکنانپاه ،دينما یفوت م کارکنانيكی از حادثه  نيدر ا آن قرار داشتند برخورد می نمايد.

سر و دست و  نه،یس هیدر ناح ديشد تیدچار مصدوماز کارکنان  گريشود و سه نفر د یبرخورد لوله قطع م لیدل

 .شوند یپا م
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 که  ینیتوسط کارفرما )مسئول پروانه کار ستمیس يو اجرا تياز رعا نانیاطم

 کار ي( و مجرکنندیم دیرا صادر و تائ پروانه کار

 بهره نیمسئول هیکامل کل نظارت( ناظر و  رات،یتعم ،يبردارمربوطهHSE بر )

 منيطور اکار به ياجرا حیروند صح

 يدر خصوص انجام کارها يکار يهادستورالعمل حیصح يو اجرا نيتدو 

خطوط  یكی( مكاني)جداساز ونیزولاسيازجمله دستورالعمل انجام ا یاتیعمل

 راتیقبل از انجام کار تعم

 منطقه و بهبود  نیو مسئول مانكاریکارفرما، پ نیمسئول نیب یهماهنگ بهبود

 ارتباطات

 واحدها به منظور مشارکت در  نیب يهمكار شيو افزا سكير یابيارز انجام

ارشد از انجام  ريمد تيآن و حما نهاداتشیپ يو اجرا سكير یابيانجام ارز

 سكير یابيارز

 خط لوله  جاديمربوط به ا يازجمله در خصوص کارها رییتغ تيريمد ياجرا

 هانقشه رییو تغ هیو ته ديجد

 آیا می دا س ید؟
 تحت پروانه  هاي جداسازي بايدتیفعال تمامی انجام

انجام شود و قبل از صدور مجوز بايد مراحل زير  کار 

 طی شود:

 مخاطرات يیشناسا -1

توانند در طی فعالیت ارزيابی خطاهايی که می -2

 ايزولاسیون رخ دهند

 ريزي و آماده سازي تجهیزاتطرح -2

 نصب ايزولاسیون -4

 سازي و شستشوتخلیه، تهويه، پاک -5

 سنجش و پايش اثربخشی ايزولاسیون -3

 روانه کارتحت پ  انجام فعالیت -7

 به سرويس برگرداندن تاسیسات -8

انجام دهنده کار  کارکنانمجوز کار و حفظ ارتباط با  یبندها ینظارت بر حسن اجراایمنی سازی محل کار،  از نانیبعد از اطم پروانه کارصدو 

 از حوادث مشابه خواهد داشت. یریشگیدر پ ینقش پر رنگ

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 چاه اءیگاز اح نچیخط لوله چهار ا یشکستگ
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 GRPاتصال لوله  نيآخر يبر روبه منظور رفع نشتی ( Laminateچسب کاري ) دشده،يتمد پروانه کارطبق 

با اضافه نمودن مطابق شكل در حال انجام بوده است )اند( )براي انتقال آب آتش نشانی از آب دريا طراحی شده

که در  ياداخل آن توسط فن مكنده هيتهو يمتر شده است و کار برا 237طول خط حدود  ،اتصال نيآخر

 دهدیمحل کار را انجام م هیچك اول HSEقبل، مسئول  يطبق روزها. شودیشده بوده سخت مآن نصب يانتها

چسب انجام  ي. براشودیشروع مچسب کاري ، پروانه کار ي( و پس از امضاردیگیصورت نم ی)گاز سنج

نموده، نفر دوم  ی. نفر اول اقدام به چسب زنرندیگیدر داخل لوله قرار م از کارکنان طبق معمول دو نفرکاري 

سه جز آن در انبار مخلوط شده و  ستيبایچسب را که م يو نفر سوم ظرف حاو چسباندیرا م برگلاسينوار فا

است( را به  شدهیاظهارات جز چهارم در داخل لوله اضافه م)طبق  شودیم طاز لوله مخلو رونیجز چهارم در ب

روز حادثه  13:15لوله مستقر بوده است. در ساعت  يدر قسمت ورود زی. نفر چهارم نرساندیدو نفر م نيا

از  یكي نیح نيکه در ا دينمایم قيکمك نموده و اعلام حر يداخل لوله تقاضا کارکناناز  یكيناگهان 

در محل نصب اتصال آخر،  قيمواجهه با حر لیبه دل یول دينمایدر محل اقدام به ورود به داخل لوله م نيحاضر

 در داخل خط لوله شرکت پیمانكاري کارکناندر اين حادثه سه نفر از  .ماندیدر داخل لوله بازم يرو شیاز پ

 نمايد.فوت می
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 شده در اشاره یمنيالزامات ا  یکه تمام ياگونهبه پروانه کارمؤثر  يو اجرا صدور

 محصور برآورده شود. يمنظور ورود به فضابه پروانه کار

  با  ديبایها ملوله ي)نشت بندمنيو ا حیو صح یبه روش اصولچسب کاري انجام کار

 اجرا گردد(. ديجد نگیها و حذف آن و نصب کوپل نگیبرش دو طرف کوپل

 مانكارانیبر پ یاصل مانكاریو نظارت پ یاصل مانكاریمستمر و مؤثر کارفرما بر پ نظارت 

 یفرع

 متخصص  يروین يریکارگبهHSE کارفرما  دیمورد تائ 

 افراد جهت انجام  یآگاه شيمنظور افزابه یو تخصص يکار يهاآموزش يبرگزار

 محصور ينسبت به خطرات فضا یو آگاهچسب کاري 

 اتیصورت گرفته در محل ازجمله عمل اتیعمل یتمام يبرا سكير یابيارز انجام 

 .باشدیم يیبالا سكير يکه داراچسب کاري 

 به  طيمنظور تحت کنترل درآوردن شرابه ياضطرار طيبرنامه واکنش در شرا جاديا

 .هنگام بروز حوادث

 آیا می دا س ید؟
 همزمان  يهابسته عامل مرگ يحوادث فضا

تلاش در  انیباشد که در آن قربانیم نفر ينچند

 .اندداشتهنجات همكار خود را 

 مشغول  کناندهد که کاریحوادث نشان م یسربر

 كيدر  نكهيبسته اغلب از ا يبكار در فضاها

 .غافلندو خطرات آن کنند یبسته کار م يفضا

 بسته فقط ورود کل بدن را شامل  يورود به فضاها

 یکه فقط سر جهت بازرس یبلكه زمان گرددینم

 زیبسته وارد شود ن يدر داخل فضا عيسر یچشم

 .گرددیبسته محسوب م يورود به فضا

  گیر افتادن در فضاهاي بسته يا تجمع اتمسفر آلوده

در آنها به دلیل عدم چرخش هوا يا کمبود اکسیژن 

 از جمله خطرات اين فضاهاست.

 

ط اضطراری از اهمیت یمن از این فضا در زمان بروز شرای، نظارت کامل بر فعالیت و پیش بینی فرار ابالای کار در فضای بسته  به ریسک با توجه

 بالایی برخوردار است.

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 GRP ینچیا 64ه در داخل لول يآتش سوز
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مراجعه  CGSپیمانكار تعمیرات اداره گاز جهت بازديد روزانه به محل ايستگاه  کنانکارنفر از  دو

ايستگاه  1کنند که يكی از دو مشعل هیتر شماره نمايند. در حین بازديد از ايستگاه مشاهده میمی

ر گرفته و به همكار خود اعلام قرا 1مشعل هیتر شماره  درخاموش شده است. لذا متوفی جلو 

مه برقی شمعك هیتر را فشار دهد. متعاقب آن به علت تجمع گاز در محفظه هیتر، ککند که دمی

 نمايد.هیتر بر اثر انفجار پرتاب و با متوفی )صورت و سینه( برخورد می درانفجار رخ داده و 

و مصدوم را به بیمارستان منتقل  شده پس از وقوع حادثه، بلافاصله با اورژانس تماس گرفته

 نمايد.در بیمارستان فوت می کارمند آسیب ديده، به دلیل شدت صدمات وارده د.ننمايمی

انجام کار )روشن و در سرويس نبودن سیستم کنترل قطع جريان گاز مشعل هیتر علت حادثه 

 گزارش شده است.نمودن مشعل هیتر( بدون رعايت پیش بینی هاي لازم 

 
 )حادثه دیده( 6سیستم کنترل هیتر شماره                     

 

 
هیتر درمحل افتادن متوفی در اثر انفجار و برخورد   

 

 
 

 
 

 

 
 

هیتر در اثر انفجار درمحل افتادن    
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 هاي کنترلی و ابزار دقیق حصول اطمینان از عملكرد به موقع سیستم

 ها ريزي جهت تعمیرات پیشگیرانه آنبرنامههیترها و 

  اندازي و از سرويس خارج نمودن راه"بازنگري و اصلاح دستورالعمل

  "هیترهاي گاز

 تعمیرات اساسیاي بازرسی فنی و ريزي و اجراي بازديدهاي دورهبرنامه 

 ها ايستگاه

 هاي انجام کار  رعايت دقیق الزامات مجموعه مقررات صدور پروانه 

 ا می دا س ید؟آی
  رخ داده که  سال پیش 2حادثه اي مشابه در هیتر ايستگاه ديگري

راه اندازي، "با برگزاري جلسه کمیته فنی، در دستورالعمل 

، به نحوه اقدام و موارد مدنظر "نگهداري و بهره برداري از هیترها

در صورت خاموش بودن شعله پايلوت و مشعل اشاره شده که اين 

بردار)دستگاه نظارت( و پیمانكار تعمیرات جه بهرهموضوع مورد تو

 .قرار نگرفته است

 .شودمیعدم توجه به درس های حوادث قبلی منجر به تکرار حوادث مشابه 

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 گازهیتر ایستگاه تقلیل فشار انفجار 
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و وارد دو عدد  دنمايیعبور م LBV كيابتدا از   ستگاهيا نيدر ا، شودیمكعب در ساعت م رمت 27777 تیبا ظرف  CGS ستگاهيوارد ابعد از اينكه خط گاز 

انجام  تفكیك گردر داخل  لتریف 3عمل توسط  نيد که انو جامدات را دار عاناتیم يجداساز فهیها وظتفكیك گر ني. اگرددی( مSeparator) تفكیك گر

عبور  تواندینم لترهایمانده و از ف یباق لترهایاز ف رونیدر ب هایو آلودگ گرددیم لتریوارد ف یاز آلودگ يها گاز وارد شده و گاز عارتفكیك گر ني. در اگرددیم

يكی از . رسدیفرا م لترهایف نيا ضيشده و زمان تعو لترهایف یمتوجه گرفتگتفكیك گرها  يفشار رو Gauge قي. از طررودیم هیو از آنجا به چاله تخل دينما

 نيدر داخل ا ديجد لتریف 3خارج کرده سپس اقدام به نصب  تفكیك گررا از داخل  لتریف 3و  ندنمايیم Capاقدام به باز کردن  کارکنان پیمانكار طبق برنامه

 واتفاق افتاده  Cap نيیگاز از سمت پا نشتیکه  ندينما یآن م يهاخود گذاشته و اقدام به بستن بست يرا به سر جا Cap ،عمل ني. با اتمام اندنمايیم تفكیك گر

در  Capبرخورد کرده است. در محل برخورد  LBVپشت  واريکنده شده و به د Cap دهد.می( رخ Jet fire) یفورانبه صورت آتش  يبه دنبال آن آتش سوز

و مرگ  تیدچار مصدوم Cap يو بست ها  Capو برخورد  يسوزو دو نفر از کارکنان در اثر آتش شده است واريد يآجرها زشيباعث ر واريد یرونیقسمت ب

 اند.شده

cap
Gas outlet

Gas inlet 4"

عدد 3      filter

drumمیعانات و جامدات جدا شده از گاز  
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 يرهایاز صحت عملكرد ش نانیاطم جهت يادوره سيسرو LBV  در

خط لوله جهت  یمنيا سمیمكان نيتر یانتقال خط لوله به عنوان اصل ریمس

  ياضطرار طيدر شرا انيقطع جر

 ریبه تعم ازیبر نحوه انجام کار و ثبت موارد ن ستگاهيا نیمسئول یفن نظارت 

 مربوطه  يها  Log sheetدر

 يهاستگاهيانجام شده در ا راتیاز جمله تعم اتیعمل سكير یابيارز 
CGS 

 

 دا س ید؟ آیا می
 هاي مختلفی ها به شكلانجام ارزيابی ريسك بر روي فعالیت

شود که مهمترين آن انجام ارزيابی ريسك قبل از انجام می

باشد. اهمیت اين موضوع به اين دلیل هست که شروع فعالیت می

تمامی فرآيندها به مرور در حال تغییر هستند و ريسك هر فعالیت 

شناسايی و کنترل نمود. اين موضوع در را بايد قبل از انجام آن 

مواردي که کارهاي پر ريسك به صورت روتین درمیايد از 

 اهمیت فراوانی برخوردار است.

 با توجه به دینامیک بودن ریسک، باید قبل از شروع هرگونه فعالیتی، خطرات آن شناسایی و اقدامات کنترلی مورد نیاز به کار گرفته شود.

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

   CGSایستگاه  گرتفکیك capو  جدا شدن و پرتاب  يآتش سوز
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منجر به انفجار  هیثان 27دهد و پس از حدود یرخ مايستگاه تقلیل فشار گاز نشت گاز در  ،17:22ساعت حدود 

 Jetفورانی ) . در ادامه با برگشت شعله به محل نشت، آتش به صورتشودمی بانيسا ريتوده گاز محبوس در ز

fire )رفشا یمنيا ریبه علت عمل کردن ش نی. همچنابديیادامه م (PSV مربوط به )فشار،  لیاز خطوط تقل یكي

با بسته شدن  قهیدق 5که پس از مدت کمتر از  شودمیمشاهده  زیمذکور ن نانیاطم ریش یآتش در محل خروج

 تش. به منظور کنترل آابدي یادامه م بانيسا ريدر ز یمحل خاموش شده ول نيآتش در ا ،یمنيا ریخودکار ش

که ت سایاز تاس یگاز خروج جهیگردد و در نتیگاز م ستگاهيبه ا یاصل يگاز ورود ریاقدام به بستن ش يسوز

پس  قهیدق 27حدود ) 17:45 یبوده است دچار افت فشار شده و در ساعت حوال روگاهیکننده سوخت ن نیتام

 Total یکل يو قطع برق، منجر به وقوع توقف اضطرار روگاهین سوختقطع  لی( بدلياز وقوع آتش سوز

black shut down نیتام نیمب قي)که برق آن از طر یجانب يسهايکننده سرو افتيدر يمجتمع ها هیدر کل 

و در  افتهيادامه  حريق ،دست و برگشت گاز به محل نشت نيیپا عيفشار  شبكه توز لی. بدلدگردمی( شودمی

نفر از  4شود. اين حادثه منجر به سوختگی یآتش به طور کامل خاموش مروز حادثه،  17:77 یساعت حوال

یمارستان بدرو فرد چهارم  شوندمیکارکنان بهره برداري حاضر در محل شده که سه نفر مداوا و ترخیص 

 يرهایفشار، ش میتنظ يرهایفشار گاز شامل خطوط لوله، ش لیتقل ساتیتاس زاتیتجه همچنیند. شوبستري می 

 .شوندمی یکل بیدچار آس يسازه فلز یبخش نیو همچن یو خطوط اصل یميدر خطوط قد ژهيبو انيقطع جر

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 
 

 ینی: انجام برنامه بازبيو راه انداز يراه انداز شیدر مراحل پ یمنيو ا یاتیعمل يهاهيملاحظات و رو ترعاي 

 است.  ساتیتاس منيا ياندازبخش از راه نانیمرحله مهم اطم كي( به عنوان PSSR) يراه انداز یمنيا

 لازم  یاطلاع رسان ي،انتقال گاز در شبكه سراسر یاتیعمل طيشرا ریی: در زمان تغیاثربخش و کاف ارتباطات

 گیرد.شبكه صورت  يکنندگان متصل به ابتدا افتياز جمله در نفعانيبه ذ

 يرهایش شيآرا رینظ یاتیعمل يها هيدر رو رلازمیگاز، تداب قي: قبل از تزررییتغ تيريمد ريزي برنامه 

 .شوداتخاذ  ی بايدانتقال گاز و شرکت گاز استان اتیتوسط عمل يخطوط سراسر نیب یارتباط

  ياضطرار طيشرا تيريمدبرنامه ريزي براي 

 گاز  ستگاهيدر ا قياعلام و اطفا حر اریثابت و س زاتیو تجه یشبكه آب آتش نشان ینیب شیو پ یطراح 

 از اتاق کنترل(  يفعال ساز ریو مناسب )نظ منياز فاصله ا زولهيا يرهایش يامكان فعال ساز ینیب شیپ 

 آیا می دا س ید؟
 یبررس ،ياندازراه شیپ یمنيا ینیبازب

 لیتكم هايپروژه و هاطرح یمنيا يینها

 یاساس راتیبعد از هر گونه تعم ايشده و 

 اياصلاح شده  ندياستفاده مجدد از فرا ايو 

 سيکه قبل از در سرو باشدیم افتهي رییتغ

 PSSR. شودیانجام م نديقرار گرفتن فرا

 نديافر یمنيا تيرياز عناصر مد یكي

(PSMم )موثر  یرو طراح نيباشد از ا ی

 ريپذامكان یدر صورت PSSRبرنامه 

 نديفرا یمنيخواهد بود که با برنامه ا

 .همراه باشد

 باشدیقبل از وقوع هر گونه حادثه م ساتیتاس یدر طراح راتییمهم  انجام تغ یاز  راهکار ها یکی یاز راه انداز شیپ یمنیا ینیازبب

 

 

 از حوادث صنعت  فتدرس آموزی 

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 گاز ستگاهیآتش سوزي ا
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ضمن خروج از ايستگاه و انجام اقدامات اولیه شود.آتش نشانان ابر گاز در حال توسعه به همراه صداي زوزه شديد در يارد میترينگ مشاهده می 15:27در ساعت  

. شودحل مستقر میآتش نشانی در مبه منظور رقیق سازي ابر بخار در حال توسعه همزمان وقوع رويداد را به کنترل ايستگاه آتش نشانی مرکزي  اطلاع داده و تیم 

 UVCE (Unconfined Vapor Cloudانفجار ابر گاز از نوع  متري از منبع نشت، 77با رسیدن ابر گاز در حال توسعه به يك منبع جرقه/حرارت در فاصله حدود 

Explosionدر محل منبع نشت حريق  و نهايتاً ( رخ داده و محوطه نشت شعله ور شده و سپس شعله به سمت منبع نشت و محوطه میترينگ قديم حرکت نموده

حدود سه ساعت پس  شود.ساير خطوط موجود در يارد میترينگ قديم و سرايت به يارد میترينگ جديد می رگیادامه حريق از منبع نشت باعث پا ادامه می يابد.

 د میترينگ قديم و جديد به طور کامل اطفا می گردد.حريق در ياربعد روز  17:47از وقوع انفجار اولیه دامنه حريق کاهش يافته و نهايتا در ساعت 

 علل مهم حادثه حادثه عبارتند از:

در محدوده میترينگ قديم عامل شروع نشت اولیه بوده  NGL-"14خط   Shut Off ( فلنج بالادست شیرInsulating Gasket Failureنقص واشر عايق ) -1

 است.

بويژه ترکیبات پروپان، بوتان و پنتان، ابر گاز  NGL( و ترکیبات موجود در P=30 barg , Q=420m3/hrورودي ) NGLبه علت فشار و جريان بالاي خط   -2

 قابل انفجار تشكیل شده و در جهت وزش باد به سمت محدوده شمال و شمال شرق توسعه می يابد.

  Flash Fireمتري از منبع نشت اولیه به عامل جرقه/ حرارت برخورد کرده و در نتیجه انفجار ابر گاز به همراه  77ابر گاز در حال توسعه در فاصله حدود  -2

 شكل می گیرد.

 نصب شده  splitمنابع احتمالی جرقه/ حرارت به ترتیب عبارتند از: تانكر حمل اسید)احتمال بسیار بالا(،کولرهاي گازي از نوع   -4

ايجاد شده باعث سوختگی شديد آتش نشانان حاضر در محدوده انتشار ابر گاز شده و همچنین حريق در   Flash Fireحرارت تشعشعی ناشی از -5

 خودروهاي آتش نشانی مستقر در ايستگاه و تانكر حمل اسید،کفی مستقر در پمپ گازويیل و کانكس پمپ گازويیل نیز آغاز میشود.  

در پايین  NGL-"14باعث پارگی خط  Jet Fire( و ادامه حريق به صورت NGL-"14خط Shut Offبه منبع نشت )فلنج بالادست شیر  Flash Fireشتبرگ-3

 و در ادامه ساير خطوط و توسعه حريق می شود. Shut Offدست شیر

 
 

 انحرافات فرآیندی یکی از علل حوادث بزرگ فرآیند را تشکیل می دهند.

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 انفجار و آتش سوزي در ایستگاه میترینگ گاز
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برج پروپان  ليپروپان و تبد ديقراردادن برج جد سيدر سرو تيبا اولو یاساس راتیتعم يبرا میبه دنبال تصم

 حادثه. روز گرددیخارج م سياز سرو L.P.Gواحد ، قبل حادثهها، در روز برج یبه برج بوتان و بازرس یفعل

. گرددیصادر م كی( در واحد جذب و تفكجديدمبدل )پروژه  يرو يجوشكارگرم جهت انجام  پروانه کار

 تیانجام فعال يگرم برا پروانه کار كيو  يبندداربست تیانجام فعال يسرد برا پروانه کار كيهمزمان 

آب مورد استفاده جهت  هیتخل منظور. به گرددیصادر م كیبرج در واحد جذب و تفك يرو يبلايندگذار

. با توجه شودیبود استفاده م نچياندازه سه چهارم ا يبسته که دارا یزهكش ریاز مس زريپروپانا يبرج د يشستشو

)بدون اجراي  نیزم يبرج رو نيیپا یخروج قيتا آب از طر شودیگرفته م میتصم ه،یشدن زمان تخل یبه طولان

برج قرار داشت هدايت شود. بعد از  يمتر 4که در فاصله حدود  یآب يشود و سپس به جو هیلوله کشی( تخل

به  زی( نLean oil) یدروکربنیبه همراه آب، مواد ه ه،یتخل ریبه دنبال غفلت از مس ه،یاز شروع تخل یگذشت مدت

در  از کارکنان شستشو و تخلیه برج، چهار نفر تیل. همزمان با فعاگرددیم هیآب تخل يو سپس جو نیزم يرو

 زیاز برج ن یو در ضلع شرق يمتر 27بودند. در فاصله حدود  يداربست بند تیدر حال انجام فعال برج يبالا

آن صادر  يبر رو یسیطمغنا ليمبدل  به منظور سوار کردن در يبر رو Plate يانجام جوشكار يپروانه کار برا

 هیدر حال تخل یدروکربنیکه آب و مواد ه یآب ياز جو يآتش سوز قه،یدق 13:57شده بود. در ساعت حدود 

. به شودیتر م)برج(، حجم آتش گسترده یدروکربنیمواد ه هیو در محل تخل شودیبه داخل آن بود شروع م

 2 ندينمایبودند اقدام به فرار م يبندمشغول به داربست برج يدنبال گسترش حجم آتش، کارکنانی که در بالا

از ايشان  موفق به فرار شده اما پرش نفر سوم موفقیت آمیز نبوده و يبرج کنار جیاست ينفر از آنها با پرش رو

آمدن از نردبان  نيیپا هسقوط ب نيفر چهارم با مشاهده انمايد و نسقوط نموده و فوت می متري 17ارتفاع حدود 

 .گرددیم یاقدام نموده که به شدت دچار سوختگ ،برج که در محاصره آتش بوده

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 

 

 هیقبل از تخل ديبرج با يهایخروجها و يورود یکه تمام يابه گونه انجام شود مرتبط يهامطابق با دستورالعمل بايد و شستشو ونیزولاسيا تیفعال انجام 

 شوند. زولهيو شستشو به طور کامل ا

 هم اثر داشته باشند.  يبر رو تواندیو م شوندیکه به طور همزمان انجام م يیهاتیفعال سكير یابيارز ژهيبه و ها،تیفعال هیکل سكير یابيارز 

 مطابق با دستورالعمل پروانه کار يصدور و اجرا 

 برخودارهستند. يیبالا اریبس تیکه از حساس یاساس راتیتعم يهاتیجهت انجام فعال ژهيقبل از انتخاب آنها به و مانكارانیپ هیکل تیصلاح یابيارز 

  با خطرات و اصول انجام کار  کارکنانبه منظور آشنا ساختن  تیقبل از شروع هر فعال شآموز ياز جمله برگزار مانكاریپ کارکنانآموزش به  ارائه 

 و مستندسازي آن راتییتغ یو خروج يساز ادهیپ نديفرآ يهاسكياثر و ر یدر مجتمع و بررس راتییتغ یتمام يبرا رییتغ تيريمد انجام 

  هاراهنماها و دستورالعمل ،یمنيالزامات ا هیکل تياز رعا نانیموثر و اطم نظارت 

 بودن آنها و انجام فعالیتها با دقت و احتیاط بالا می باشد.انجام دو فعالیت خطرناک به طور همزمان نیازمند ارزیابی ریسک همزمان 

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 دپروپانایزر شده از برج هی( تخلLean oil) یدروکربنیه عاتیما يآتش سوز
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 مبدل حرارتی حادثه دیده
 
 
 
 

 
 
 

 مبدل حرارتی جایگزین شده

در واحد تصفیه نفتا و ايزومريزاسیون پالايشگاهی، حادثه انفجار وآتش سوزي در يك مبدل حرارتی )از نوع 

الكتريكی( اتفاق افتاد. در اين واحد، آب و رطوبت از خوراک )بنزين( طی عبور از بستر جاذب جدا شده تا  

جاي مانده در برج جاذب،  عملیات  سبب کاهش راندمان فرآيند نگردد. لذا بمنظور جداسازي آب و رطوبت به

پس از عبور از مبدل  bar 9احیاء با عبور سیال ايزومريت از برج جاذب انجام میشود. اين سیال با فشار عملیاتی 

درجه سلسیوس، وارد برج شده و با جذب آب و رطوبت بستر، سبب  217حرارتی الكتريكی و افزايش دما  تا 

 احیاء برج می گردد.

می باشد )فقط با  bar 35اي از فرايند واحد که داراي فشار عملیاتی در روز حادثه، پس از ايزوله کردن ناحیه

آغاز شده و با رفع  7:15هاي ايمن(، عملیات احیاء در ساعت بستن شیر و بدون استفاده از اسپید و ديگر روش

شود. مبدل حرارتی الكتريكی استارت زده می، 17:25شیرکنترلی(، در ساعت  از قبیل بازنشدنبعضی مشكلات )

( و بررسی علل اين موضوع، احتمال Flareبا افزايش گاز خروجی به مشعل) روز حادثه، 12:15حدود ساعت 

شود که اين ناحیه بررسی گردد. پس از  وجود اشكال در ناحیه احیاء قوت گرفته و از کارمند محوطه خواسته می

شود که شیر خروجی مبدل فعال شده است به همین دلیل از وي خواسته می PSVشود که بررسی مشخص می

به صورت دستی بسته و ازسرويس خارج شود. در اين زمان کارمند دوم محوطه بعد از صرف   PSVايزوله  

که ورودي مبدل نیز  PSVگردد. بعد از اين جابجايی، شیر ايزوله ناهار، به سايت رفته و جايگزين کارمند اول می

گردد. لحظاتی پس از بستن اين فعال شده است توسط ايشان و با هماهنگی اتاق کنترل بسته شده و مسدود می

دچار انفجار آتش سوزي )همان روز(  12:51افزايش يافته در ساعت  bar 18شیر، فشار مبدل حرارتی به حدود 

 گردد.رخ داده و سبب سوختگی شديد و فوت فرد می

 
 
 
 

 

 کاری می  وا ید ا جا  د ید؟شما چه 
 
 
 

 

هاي ايمنی تاسیسات فرايندي، وظیفه کاهش فشار احتمالی سیستم که به شیرهاي ايمنی طراحی و نصب شده در تاسیسات بعنوان يكی از مهمترين لايه •

 اري گردد.هر نحوي  دچار افزايش شده است بكار رفته و بايد همیشه در سرويس باشند و از بستن شیر ايزوله آن خودد

ل به با توجه به بررسی سوابق عملكرد شیرها و ديگر ادوات ابزاردقیقی در بانك اطلاعاتی سیستم کنترلی اين واحد، عدم توجه کارمند اتاق کنتر •

ی اخطارهاي ( متعدد، در بروز حادثه موثر بوده است. لذا توجه به اخطارهاي سیستم کنترلی و اقدام عاجل و موثر جهت بررسAlarmsاخطارهاي )

 باشد.رويت شده و رفع مشكل آنها الزامی می

گردد، بايد ايزوله کردن تجهیرات و تاسیسات فرايندي حاوي سیالات قابل اشتعال بمنظور عدم ايجاد تداخل مابین آنها که قطعاً سبب بروز حادثه می •

جداسازي و ايزوله گردند و از استفاده شیر بعنوان ايزولاسیون خودداري بطور دقیق مدنظر قرار گرفته و با اتخاذ ايمن ترين روش، مسیرهاي مورد نظر 

 شود.

ها، ضمن لالزامات ايمنی فرايندي در دستورالعمل فرايند احیاء بطور کامل ديده نشده بود )مانند الزوله نكردن شیرها( . لذا بايستی در دستورالعم  •

ه الزامات مرتبط با ايمنی فرايند به دقت تعیین و درج گردد و فعالیت مورد نظر منطبق با توجه به ازريابی ريسك و خطرات واحدهاي فرايندي، کلی

  دستورالعمل اجرا گردد.
 
 
 

 ها در سرویس بوده و بطور موثرکار می کنند !تاسیسات فرایندی دارای لایه های حفاظتی و عملیاتی مختلفی است، مطمئن شوید که همه لایه

 و پدافندغیرعامل محیط زیست ،بهداشت ، ایمنیکل اداره 

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 انفجار وآتش سوزي در یك مبدل حرارتی
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 Suction ریمس یصاف یبود، از محل فلنج خروج سيکامل در سرو تیواحد استحصال اتان با ظرف يگاز نیچهار تورب کهیهنگام 11:55در روز حادثه ساعت 

 وستهیبه وقوع پ -باشدمی متان عمدتاً– یگاز سبك برگشت ديگراد نشت شد یدرجه سانت 27نرمال  یاتیعمل يو دما barg 33نرمال  یاتیبا فشار عمل يگاز نیتورب

ادامه  داده و دررخ Flash Fireاز نوع  قيو حر UVCEگاز مجاور، ابتدا انفجار از نوع  نیبه منبع حرارت در تورب افتهيتوده گاز نشت  دنیبا رس یو پس از لحظات

پس از وقوع حادثه، واحد استحصال  .دهدیم نشانرا  قيمحل وقوع نشت و حر یکل كیشمات ري. شكل زابديیدر محل نشت ادامه م Jet fireصورت به قيحر

به اتاق  ياضطرار تیرا آغاز نموده و در ادامه با اعلام وضع قيمجتمع اقدامات کنترل حر ینشانبردار و آتششده و پرسنل بهرهبسته يصورت اضطراراتان به

 .ابديیخاتمه م اتیادامه و بعد از حدود دو ساعت، عمل قيحر ءکنترل و اطفا اتیمجاور عمل يهامنطقه و مجتمع ینشانآتش یبانیپشت يهامیکنترل و ورود ت

GT-04 GT-3 GT-2 GT-1

Plant North

Wind

suctionstrainer

محل نشت

محل و و  
نشت و انفجار

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  وا ید ا جا  د ید؟شما چه کاری می 
 

 از نوع  زولهيا يرهایشرکت اقدام به نصب ش ،یحادثه قبل یبررس جيبا توجه به نتا(Motor Operated Valve) MOV يرهایمس يساز زولهيمنظور ابه 

منبع نشت( به علت قرار ) 2شماره  يگاز نیتورب يمربوط به ورود MOV ریحادثه ش نیگاز نموده است که در ح يهانیتورب یو خروج يورود

اطفا  میو با پوشش مناسب ت یصورت دستمذکور به ریبستن ش اتیخارج و عمل سيها از سروو سوخته شدن کابل Flash fireمعرض  درگرفتن 

ورود و  يرهایاز مس یناش قيمذکور در کنترل حر MOV زولهيا يرهایش يبالا تی. با توجه به اهمه استآب انجام شد ياسپر جاديا قياز طر قيحر

 ،يسازنشت، نحوه فعال یمذکور از لحاظ حداقل فاصله از منبع احتمال يرهایش یفن يهايازمندیها و ناست مشخصه يورضر يگاز نیخروج تورب

 گردد. یمجدداً بررس API –RP 553 ریو ... با منابع و مراجع استاندارد نظ Fire proofingضرورت  ،یقیابزار دق یبرق يهاکابل ریمس

 گسكت نوع  دارايمحل نشت  یاتصال فلنجSpiral Wound گاز و وقوع دو  نیتورب یو خروج يخطوط ورود يبوده است. با توجه به فشار بالا

 .ردیقرار گ یموردبررس RTG (Ring Type Joints) ریبالاتر )در مقابل نشت( نظ تیحادثه مشابه، استفاده از اتصالات با قابل

 ردیقرار گ يگاز موردبازنگر نیتورب یو خروج يتنش خطوط ورود زیمحاسبات آنال. 

 قرارگرفته و  لیمرتبط مورد تحل يبر اساس منابع و استانداردها یكيو متالوژ یكیاستفاده در اتصال منبع نشت ازلحاظ ساختار مكان مورد گسكت

Integrity ردیقرار گ یبررس آن مورد. 

 برنامه Fire proofing ردیبالا مورد اقدام قرار گ تيبا اولو يفلز يهاسازه. 

 از حوادث دارد یریشگیدر پ یمناسب نقش مهم زاتیو نصب تجه زاتیبه موقع از تجه یفن یبازرس

 حوادث صنعت  فتدرس آموزی از 

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 واحد استحصال اتان نشت و آتش سوزي در توربین گازي
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نصب  نچيا شش  BOXجهت برداشتن  یسنگ زن اتیانجام عمل نیدر ح 12:59در ساعت 

 يسوراخ بزرگ بر رو كي، ناگهان ببه برج جذ MDEAي ورود نچيا 22خط روي شده بر 

که باعث  ه استديگرد یخط لوله مذکور دچار پارگ جهیآمده و در نت ديپد یمحل سنگ زن

 و  MDEAخارج شدن پمپ سي، از سروbar 36فشار معادل  ابه برج ب يورود MDEA هیتخل

گاز  یو ما بق CO2 %17ازت ،  %27دروژن،یه %31)متشكل از  نديمتعاقب آن برگشت گاز فرآ

شده  یخروج از محل پارگ تيو در نها نچيا 22(( به خط bar 32با فشار حدود ) گريد يها

 .است

)همانند  در محوطه واحد و وجود منابع جرقه ندياز انتشار حجم قابل توجه گاز فرآ پس

قابل اشتعال در  عبرخ داده و به دنبال آن منا ی( انفجار بزرگزورياتاق آنالا يگاز يکولرها

دچار  قیبرق و ابزار دق يهاخطوط لوله و کابل يهاقيعا ،یچوب يمحوطه همانند الوارها

به محل حادثه اعزام  تيمستقر در سا یآتش نشان ي، خودروتیبا اعلام وضع .شده اند قيحر

بلافاصله  دود برخاسته حاصل از آن، زیانفجار و ن يشدن صدا دهیپس از شن نیشده و همچن

 .اندشدهبه محل حادثه اعزام  قيمبارزه با حر زاتیو تجه یآتش نشان يخودرو ها

پس از حادثه آغاز شده و در ساعت  یواحد لحظات يو خنك کار قيمبارزه با حر اتیعمل

کاملاً  زاتیبه طور کامل اطفاء و تجه 17:11و در ساعت  شده کنترل وز حادثه، حريقر 13:25

 شوند.می نگیکول
 

 
 و نحوه گسیختگی در کنار خط جوش Raptureمحل 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

12"-BOX  تهیه شده جهت نصب در محل نشتMDEA  در

 "32خط 
 

 
 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 

 
 
 

 ايمنی فرآيند تيريمد ستمیاستقرار کامل س/ زاتیبودن تجه سيدر سرو طيدر شرا نیروت ریغ یراتیتعم يهاتیدستورالعمل مدون جهت انجام فعال هیته 

 اقدام ات،یعمل کنترل سك،ير یابيارز ر،ییتغ تيريمد (،Asset integrityسازمان) یكیو مكان یكيزیف يها هيهمچون حفظ سرما يبخصوص در موارد

 رانهیشگی/پیاصلاح

 برج و خطوط  یعلل خوردگ قیدق یبررسa-MDEA در حال احداث  يدر طرحها یبررس جياز نتا يریو بهره گ ازیمورد ن یاقدامات اصلاح ینیب شیو پ 

  هاي تولیدي زير مجموعهبه طور دوره اي جهت کلیه مجتمع هاي مديريت ايمنی فرآيند بر اساس استانداردممیزيانجام 

  یمنيدر خصوص موارد ا یو خدمات فن راتیتعم ،يمختلف بهره بردار يهااثربخش جهت بالا بردن دانش کارکنان گروه یبرنامه آموزش يساز ادهیپ 

  API 1200د طبق استاندار نديمرتبط با فرآ

  و  دالاستخداميافراد جد ژهيکم تجربه تر بو کارکنانکارکنان با تجربه به  اتیو انتقال تجرب یقبل يدادهايرو يمكتوب ساز قياز طر یحافظه سازمان تيتقو

 شبه حوادث  و دادهايرو حوادث، قیدق لیو تحل هيبه تجز يتوجه جد زین

  ياستانداردها شيرايو نيتوجه به آخر/ موثر رانهیشگیپ راتیانجام تعم زیو ن شیاز پ شیو توجه ب يو نگهدار ریتعم تيريمد يهاستمیس یبه روز رسان  

  یبازرس يدر صدور دستورکارها راتیو تعم یفن یبازرس

  سكير يبر مبنا یبازرس ستمیاستقرار س (RBIمبتن  )581، 587 يبر استانداردها ی API  

 مانورها نيپس از انجام ا یلیگزارشات تحل هیموثرتر و  ته يادوره يانجام مانورها 

 ارزیابی ریسک و تهیه دستورالعمل های مدون برای فعالیت در شرایط در سرویس و خاص می باشذانجام فعالیت های غیر روتین نیازمند 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 اکیانفجار و آتش سوزي در واحدآمون
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به  يورود ریاز اطراف فلنج مس یمتوجه نشت تيشب در حال تردد در سا يارشد نوبتكار كیدر روز حادثه کش

رساند. سه نفر از اپراتورها به همراه یموارد را به اطلاع اتاق کنترل م میس یب لهیبه وس عاًيشده و سر بدلم

کنند. یبه محل مراجعه م لريبوير یو خروج يورود يرهاینمودن مبدل و بستن ش زولهيجهت ا هیسرپرست ناح

شده با  لیو ابر بخار تشك ابديیم شيافزا ینشت انيجر یمبدل، ناگهان دبکردن  زولهيا يدر هنگام تلاش برا

به منبع نشت  قيشود و برگشت حریدودکش کمپرسور واحد جذب( منفجر م )احتمالاً یبه منبع حرارت دنیرس

 يمتر از برج د 17ارشد که در فاصله حدود  كیکش زیو ن ي. سرپرست بهره بردارردیگیر مبدرکارکنان را 

به  قيحر دنینشت از فلنج و رس افتني. با ادامه شوندیبر اثر موج انفجار به اطراف پرتاب م ندقرار داشت زرياتانا

دهد. یقرار م قيها و خطوط لوله اطراف را در مواجهه با حر پرکيشود که پایم جاديا ینشت، آتش فوران

 يآن بر رو یواژگون وکه موجب کنده شدن برج  شودمیبرج سبب وقوع انفجار دوم  نيیتجمع ابر بخار در پا

از درز جوش پاره  لریبه سمت چ زرياتانا يجداره خط برج د قهی. پس از گذشت چند دقشودیمجاور م زاتیتجه

 22. در نهايت حريق در ساعت شودیمتر م 87به ارتفاع  (Fireballي )آتش کرو يریشده و منجر به شكل گ

 نفر از کارکنان واحد 4حادثه  نيدر اثر اشود. صورت کامل مهار میحريق به بامداد 3:27مهار و در ساعت 

 جان خود را از دست دادند. يبهره بردار

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 

 

 ها براساس استاندارد ها و پايه برجضدحريق نمودن سازهAPI2218 

  جامع و بررسی مجدد تغییرات عمدهاستقرار يك سیستم مديريت تغییرات 

 برگزاري دوره هاي آموزشی براساس استانداردهاي آموزشی 

  استقرار تجهیزات اطفا حريق متناسب با استانداردهايAPI2030 ,NFPA15 

  انجام مطالعاتHAZOP  جهت شناسايی و ارزيابی مجدد خطرات 

 نی فرايندبهره گیري از نیروهاي متخصص جهت استقرار سیستم مديريت ايم 

 اجراي مانورهاي مختلف و بررسی میزان اثربخشی آنها 

  بررسی و ريشه يابی حوادث گذشته و برگزاري دوره آموزشی براي آگاهی

 پرسنل

 رعايت دستورالعمل هاي راه اندازي و پیش راه اندازي 

 زون بندي نواحی خطر و نصب سیستم کاشف گاز و حريق 

  براي ارتقا فرهنگ ايمنیبررسی فرهنگ ايمنی و ارائه راه حل 

 آیا می دا س ید؟
 77  درصد حوادث مربوط به گاز مايع )پروپان و

بوتان( با پديده دومینو همراه هستند و باعث گسترش 

 حريق به تاسیسات مجاور می شوند.

  برابر حجم مايع خود  257گاز مايع هنگام تغییر فاز

فضا را اشغال می کند و حداقل انرژي لازم براي 

 ژول است. 7.1ال آن اشتع

  گاز مايع از هوا سنگین تر است و تمايل به تجمع در

 نقاط پست و فضاهاي محصور دارد.

  نقص جزئی و  17قبل از وقوع حادثه مذکور بیش از

متوسط در واحد جذب و تفكیك و مبدل ورودي 

 برج در فاصله زمانی چندماه رخ داده بود.

 تشدید کننده تعداد بالایی از حوادث فرآیندی می باشد.اثرات دومینویی عامل شروع کننده و 

 

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 انفجار ابر بخار در واحد جذب و تفکیك
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و تفكیك به  یاز محصولات واکنش نیسنگ یجدا کردن خوراک برگشت يبرا جداکننده بخش تقطیر ياز برج هايكی 

پس از عبور از  هاپمپ قياز طر مذکورشود. در اين واحد خوراک از برج یبا نقطه جوش مطلوب استفاده م يهابرش

 . شودمیبرج  3وارد سینی  نچيا 14خط  قيطر ازکوره 

عدم انطباق کیفی  لیفرصت به دل نيو در ا دهيخارج گرد سيواحد از سرو ،یمشكل در کمپروسور گردش لیبه دل

. واحد ردیگ یبرج در دستور کار قرار م ی،  بازرساحتمالی در برج یمحصول ناشی از بالا بودن گوگرد به دلیل مشكل فن

. پس از بستن واحد، به منظور فراهم نمودن شرايط ورود و بازرسی داخل برج، شودیخارج م سياز سرو زوماکسيآ

( فلنج Blanking)ودنمسدود نم"شده و سپس مجوزکار سرد با عنوان  یخار زنهاي کوره با باقدام به شستشوي پاس

مشكل در  جادياز ا يری. به منظور جلوگشودیبرج مذکور انجام م يبر رو راتیو تعم هایبازرسو صادر  "برج يها

دودکش  يبرج، ضمن روشن نگه داشتن مشعل کوره در وضعیت شعله کوتاه، دما راتیکويل کوره ها در مدت تعم

 شود.نگه داشته می تيدرجه فارنها 277کوره در حدود 

. بدين منظور تیم شودی( صادر مDe-blankها )سرد با شرح کار برداشتن مسدود کننده پروانه کار رات،یپس از انجام تعم

برج در  يهایخروجها و  يورود يهانفره به همراه يك نفر از بهره برداري، اقدام به برداشتن مسدودکننده 7تعمیراتی 

، پس از و ورودي برجکوره  یخروج نچيا 14برداشتن مسدود کننده خط  نی. در حندينمایم يگروه کار 2 بقال

از فلنج مذکور  عيو نیم دقیقه قبل از وقوع آتش سوزي، ابتدا ريزش ما هاي نیمه بالايی فلنج، حدود سهبازکردن پیچ

پخش شده و در ادامه بر اساس  نیمتري در سطح زم 3حدود  فاصلهخارج شده تا  عيکه ما يمشاهده می شود به گونه ا

بخارات  نيا دنیاز محل فلنج به بیرون نشت پیدا می نمايد و با رس زیرنگ ن يمشاهدات شهود حادثه، بخارات خاکستر

( Ball fire)یآتش توپشود. پروفايل آتش  ابتدا به صورت ی، آغاز ماز قسمت پايین برج يبه عامل جرقه، آتش سوز

 میت ق،يدقیقه پس از وقوع حر 4 .ابدي ی( ادامه مJet fire) یبه صورت آتش فوران یگسترده بوده و بعد از مدت کوتاه

 .ابدي یآتش خاتمه م قهیدق 17پس از مدت حدود  و نهايتاً دينما یم قيدر محل حاضر و اقدام به اطفاء حر یآتش نشان

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 

 به برج یمنته يرهایکوره و مس يهاليموجود در کو دروکربنیکامل ه هیتخل 

 انجام  يکوره ها، به جا وبیمشكل در ت جادياز ا يریه منظور جلوگخاموش کردن کوره: در اين حادثه ب

Caustic wash 277دودکش در حدود  يدما میکوره در حالت شعله کوتاه  و تنظ يکوره، مشعلها يبر رو 

 .شودمینگه داشته  سيگراد( در سرو یدرجه سانت 157)در حدود  تيدرجه فارنها

  مجزا براي برداشتن هر مسدود کننده: در اين حادثه يك مجوز براي چندين مسدود کننده  پروانه کارصدور

 صادر شده است.

 آیا می دا س ید؟
  ياساس ضوابط لازم است برابر 

برداشتن هر مسدود کننده پروانه 

به کار مجزا صادر شده و 

طورکامل محیط ايمن شده و 

 قیبه طور دق یطیمح يکنترلها

 شود.انجام 

 ایمن سازی هر کدام از آنها به طور دقیق انجام شود. شودمیمجزا برای جداسازی بخش های مختلف باعث  پروانه کارصدور 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 شگاهیپالا زوماکسیواحد آ يآتش سوزي برج جداساز
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 72:18( تا ساعت Directional-)بصورت جهت دار يدر سازند آسمار يمتر 2317تا عمق  يبا توجه به برنامه چاه، حفار

لوله بالا در دستور کار قرار  اتیعمل ،یانحراف يموتور حفار ACOمته و  ضيانجام و به جهت تعو )روز حادثه( بامداد

 اتیعمل 11:13تا  17:27. از ساعت شودیانجام م)روز حادثه(  17:27گل تا ساعت  يلوله بالا با هرزرو اتی. عملردیگیم

نرخ پمپاژ درون چاه کم )روز حادثه(  17:27. در ساعت ابديیادامه م يمتر 1529تا عمق  يمتر 1772لوله بالا از عمق 

صفر تا شش استروک ثبت  نیپمپاژ ب زانیگل، م يهاپمپ يتوجه به نحوه عملكرد سنسور نصب شده بر رو و با شودیم

ثابت )روز حادثه(  11:13سطح مخزن ساکشن تا ساعت كهیثبت شده( در حال يها)با توجه به شمارش استروک شودیم

بوده است که رفت و  نيمخزن ساکشن بوده و قرار بر ا ،ي( گل حفارActive pitحالت مخزن فعال) ني. در اماندیم

به  سندريگل از مخزن د يیجابجا ) روز حادثه(11:13ت در ساع ی)ول برگشت گل فقط به مخزن ساکشن  انجام شود

و بعد از عبور از الك  قلبه باکس الك لرزان منت سندريحالت گل از مخزن د نيشود که در ایشروع م دلیمخزن م

شود و یم ليباز تبد ستمیبسته گردش گل، به س ستمیمنتقل و س دلیگل از دهانه چاه به مخزن م یاه با برگشتلرزان همر

خارج شده  يهاحجم لوله ینيگزيجهت جا ازیمورد ن يیشود(. با توجه به حجم جابجایبه ساکشن وارد نم یگل برگشت

چاه(. با  يهرزرو زانی)بدون در نظرگرفتن م شودیم یبشكه از حجم چاه خال 11حدود  ،لوله بالا اتیعمل نیدر ح

پام از فشار  134متر و درکل معادل  127که معادل  شودیم یبشكه از حجم چاه خال 18حدود  ،يدرنظرگرفتن هرزرو

ساعت به بعد احتمال  نياز ا ال،یفشار مخزن با فشار ستون س یكي. با توجه به نزدشودیکم م الیستون س كیدرواستاتیه

)بدون  شودیلوله بالا بدون کاهش حجم مخزن ساکشن انجام م اتیچاه وجود داشته است. در ادامه، عمل افتني انيجر

در  كهيچاه به سمت سطح ادامه داشته است، بطور افتني انيجر 12:54در چاه(. در ساعت  يحفار الیوارد کردن س

 .افتدیاتفاق م يو آتش سوز هچاه فوران کردروز حادثه  12:72ساعت

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 ( اعلام وجود گنبد گازيGas cap )به پیمانكار 

 انجام ارزيابی ريسك در زمان کاهش وزن گل 

  بكارگیري و نصب سیستمRotating head فوران  ستمیدر مجموعه س

  ریگ

  تجهیز دکل به سیستمGas detection system  )سیستم گاز سنج ثابت( 

 در زمان  یمنيا يو ضرورت ها اتیعمل یمنيتوجه به الزامات اSPUD 

 يدستگاه حفار

 ( استفاده از مخزن پیمايشTrip Tankدر عملیات پیمايش چاه ) 

  و  تجهیزات جلوگیري از فوران چاه و کنترل چاهاطمینان از سلامت

 استفاده به موقع از آنها

 ریهاي مقابله با شرايط اضطراري نظي تمرينريزي و برگزاربرنامهDrill 

Bop, Pit, Trip, Fire, Abandon 

 آیا می دا س ید؟
 Blowout الیقابل کنترل س ری)فوران(:  عبارت است از هجوم غ 

است اما اگر  Blowoutاز  ریغ Kickسازند به داخل چاه. 

 ليتبد Blowoutه ب Kickانجام نشود،  یبه درست Kick تيريمد

 خواهد شد.

 Blowout Preventer (BOP) : فوران گیر ابزاري است که  ریش

تشكیل شده است.  یاز يك بدنه اصلی و تعدادي شیر کنترل

 یو خروج يورود يرهایشامل ش ریگمختلف فوران يهابخش

و  Shear rams   ،Blind ramsمان،یس يورود ریگل، ش

Annulus preventer .از  يریجلوگ منظوربه  رهایش نيا است

 اتیعمل نیو نشت فشار در ح رونیدرون چاه به ب الاتیس انيجر

 تواندیم رهایش ني. مجموعه اشودیدر سر چاه نصب م يحفار

 چاه را در زمان فوران کنترل کند. 

 باشند.از عوامل مهم در پیشگیری و کنترل فوران چاه می کارکنان یآمادگ و تیصلاحو  تجهیزات جلوگیری از فوران و کنترل چاه، عملیات و سیال حفاریدقت در تنظیم برنامه چاه، کنترل 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

  (Blowout) چاه فوران
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اينچ در  22حادثه انفجار و سپس آتش سوزي  روي خط ، 14:27در حدود ساعت  

اتفاق افتاد. به دنبال شروع آتش  سكو Main deckدر ناحیه   Pig launcherمحل  

سوزي و زبانه کشیدن شعله هاي آتش به طرف بالا و وجود وسايل قابل اشتعال از 

 Blast wallگیرد.  وجود  را فرا میسكو  Top deckجمله کانكس ها، آتش قسمت 

سمتهاي فرآيندي که حائلی بین اين خط لوله منفجر شده با اتاق کنترل و ساير ق

ايجاد کرده بود در کاهش خسارت و آتش سوزي نواحی فرآيندي و همین طور 

 صدمات جانی بسیار حائز اهمیت بوده است. 

نفر از افراد در اتاق کنترل سكو و مابقی در  2در زمان حادثه  

Top deck  حضور داشتند. با شنیدن صداي انفجار و شروع

روي سكو به طرف پل مشعل فرار  کارکنانآتش سوزي، 

 Bridge support tripodق کرده و با رسیدن کشتی از طري

jacket  که در وسط پل مشعل واقع شده و با استفاده از

Scramble net  از سكو خارج  15:27در حدود ساعت

 گردند.می

کشتی در نزديكی سكو حضور داشتند، با  8ه در زمان حادث

ها به طرف سكوي حادثه ديده شروع آتش سوزي، همه کشتی

در اطراف اين  13:45کشتی به منظور مقابله با آتش سوزي در حدود ساعت  2حرکت کرده،

نمايند. حدود يك ساعت عملیات سكو، مستقر شده و بعد از ده دقیقه عملیات اطفاء را آغاز می

خاموش روز حادثه  18:27حريق به طول انجامیده و در نهايت آتش در حدود ساعت  اطفاء

را تا حدود ساعت  Coolingها عملیات گردد. به منظور جلوگیري از برگشت آتش، کشتیمی

 يابد.ادامه داده و عملیات در اين ساعت خاتمه می 27:27

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 

 
 

 بخصوص در ناحیه  هاضخامت سنجی لاينPIG Launcher   بكارگیري وPIG   هوشمند به منظور

 گردد.بررسی وضعیت داخلی کل خط لوله در سكو از نظر خوردگی، توصیه اکید می

 ارزيابی و به کارگیري مواد ضد خوردگی مناسب در خطوط جريانی کلیه سكوها 

  آشكارسازهاي گازهاي سمی و گازهاي قابل اشتعالحصول اطمینان از در سرويس بودن 

 هاي فرآيندي و غیر فرآينديارزيابی ريسك کلیه فعالیت 

  نصب تجهیزات پايش خوردگی به منظور مديريت خوردگی 

 تهیه و تدوين راهنما و دستورالعمل مديريت خوردگی در سكوهاي گازي 

 آیا می دا س ید؟
 

 تمام  یمتنوع يهایخوردگ

 د؟ينمایم دينفت را تهد عيصنا

 ساده  اریبس یخوردگ شيپا

 است؟

 یخوردگ شيعدم پا جهینت 

 نیفوق العاده سنگ نهيمناسب، هز

 باشد؟یم

 خوردگی یکی از علل شروع کننده اصلی حوادث فرآیندی می باشد.

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 گازي انفجار و آتش سوزي سکوي
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 و محل حضور فرد 1نمایی از تانکر 

 

 محل استقرار نفر 

 

 

 

 
 

اي مستقر در بشكه 577به درون مخزن  1پس از هماهنگی لازم جهت تخلیه مايعات گازي موجود در تانكر 

بشكه اي به ترتیب  577)که از پمپ آن استفاده شده( و همچنین مخزن   2و  تانكر  1گازي، تانكر محوطه چاه  

 گردند:زير در محوطه چاه  مستقر  می

 

 577به درون مخزن  1پس از صدور پروانه کار گرم بمنظور تخلیه مايعات هیدروکربنی موجود در تانكر شماره 

(، کارشناس ايمنی به محل اعزام شده تا وضعیت 11:45)در ساعت  2 بشكه اي از طريق پمپ مربوط به تانكر

و  2،  1استقرار، سیستم ارت و ديگر موارد مرتبط را بررسی نمايد. باتوجه به عدم وجود کابل ارت مابین تانكر 

باطل  پروانه کار 12:15بشكه اي، ادامه فعالیت از سوي اداره ايمنی ممنوع اعلام شده و حدود ساعت  577مخزن 

اداره ايمنی از سوي مجري  ما فعالیت تخلیه تانكر بدون مجوزگردد. اگرديده و به ايستگاه آتش نشانی بر می

بشكه اي تخلیه می  577قسمت دوم آن به مخزن  % 87به طور کامل و  1کار آغاز شده و قسمت اول تانكر 

) فرد مصدوم( ضمن حضور در  2، راننده تانكر 1گردد . با توجه به وجود مقداري مايعات باقیمانده درون تانكر 

(، شیلنگ موجود درون تانكر را تكان می دهد که در اين لحظه 1)در محل دريچه بالايی تانكر 1بالاي تانكر 

از روي تانكر و همچنین گسترش حريق  اپراتوردهد که سبب سقوط ار شديد داخلی بهمراه حريق رخ میانفج

 گردد.می 2به تانكر 

 

 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 

  تخلیه تانكر حمل و مخازن ذخیره مايعات هیدروکربنی از طريق خط لوله و اتصالات

موجود در کف و پايین ترين نقطه که بصورت استاندارد طراحی و بر روي خروجی 

بالايی مخزن و استقرار در آن  درتانكر تعبیه شده است صورت گیرد و از بازکردن 

                       نقطه با توجه به وجود ريسك بالقوه انفجار خودداري شود. 

  در مستندات جاري اين شرکت وجود داشته،  " تخلیه و بارگیري تانكر حمل مايعات هیدروکربنی ايمنی در عملیات "علیرغم اينكه دستورالعمل

 دستورالعمل نشده و به روش غیر استاندارد و بدون رعايت اصول ايمنی، تخلیه تانكر صورت گرفته است. متاسفانه توجهی به اين

  بشكه اي را ناايمن بر  577عملیات تخلیه مايعات گازي، عدم وجود کابل ارت مابین تانكر، پمپ و مخزن از طی بازديد صورت گرفته کارشناس ايمنی

 گردد. متاسفانه واحد مجري به اين امر مهم توجهی نداشته و تخلیه تانكر را ادامه می دهد.، پروانه کار ابطال میشمرده و ضمن لزوم توقف اين فعالیت

 خاموش بودن خودرو بعنوان يك اقدام پیشگیري از حريق تاکید مايعات هیدروکربنی جاري شرکت، به  در دستورالعمل بارگیري و تخلیه تانكر حمل

گردد. لذا به ناچار درمورد اي است که از نیرو موتور جهت چرخش پروانه پمپ استفاده میداراي پمپ انتقال می باشد بگونهکه  2شده است اما تانكر 

 اين حادثه موتور خودرو روشن بوده که بر خلاف مقررات ايمنی می باشد. 

 !حاصل کرد نانیپس از لغو مجوز انجام کار، بر خروج افراد و عدم انجام کار بصورت خودسرانه نظارت و اطم ستیضرور

 

 و پدافندغیرعامل محیط زیست ،، ایمنیکل بهداشتاداره 

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 قابل اشتعال از تانکرانفجار در تخلیه مایعات 

محل خروج شعله ناشی از 

انفجار و برخورد به فرد 

 مصدوم
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 دو بخش 

 غ یشحوادث 
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با انجام عملیات  (Production tankبرداري )روز قبل از حادثه، تعمیرات اساسی مخزن بهره 12در ساعت 

گردد. پس ايزولاسیون شیرهاي نفت ورودي و خروجی و شیر گاز خروجی از مخزن توسط پیمانكار آغاز می

شود مخزن باز می روآدممنظور تخمین میزان لجن نفتی موجود در کف مخزن، دريچه از انجام ايزولاسیون، به

منظور شود و بهبا چهارمهره( بسته میطور موقت )دد، سپس اين دريچه بهگرو داخل مخزن رؤيت می

واجهه با دماي سرد در شب و درنتیجه واسطه مجلوگیري از ايجاد خلأ در اثر کاهش فشار داخلی مخزن به

نفر از  2صبح روز حادثه،  8ساعت  گردد.اينچ( عصر بازمی 13تغییر فرم مخزن آن، دريچه فوقانی مخزن )

برداري کارخانه جهت صدور و دلیل عدم حضور سرپرست بهره شوند و بهي پیمانكار وارد واحد میهانیرو

-برداري، پروانه کار صادر نمیت دريافت تائید پروانه در واحد بهرهتائید پروانه و ناظر تعمیرات اساسی جه

سازي مقدمات کار نیروهاي پیمانكار به مخزن مراجعه و با حفر گودالی در نزديكی مخزن اقدام به آماده شود.

 2زياد،  کنند که به دلیل وجود گاز سولفید هیدروژنرو مینمايند و در ادامه اقدام به بازنمودن دريچه آدممی

ها به دلیل شدت گازگرفتگی فوت شوند که يكی از آنپیمانكار دچار گازگرفتگی می کنانکار از نفر

 شوند.نمايد و دو نفر ديگر نیز مصدوم میمی

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 

 
 
 

 تجهیزات مقابله با گاز و در دسترس بودن تدابیر پیشگیرانه  اتخاذH2S  از قبیل دستگاه(

، H2Sهاي پرتابل تشخیص گاز دار و دستگاه جيتنفسی، ماسك تنفسی کارتر

و...( در هنگام انجام  كيبار پريها ژنیآمونیاک و دستگاه اکس یاستنشاق يهاکپسول

 H2Sآغشته به گاز  يهاطیکار در مح

 جهت اطلاع  یقبل از انجام تعمیرات اساس آموزش توجیهی اثربخش به پیمانكاران  انجام

 (دروژنیه دیاز مخاطرات )در اين حادثه آشنايی با مخاطرات سمی گاز سولف

 میمهندس ناظر مق ،يبردارکارفرما )رئیس کارخانه بهره نیموقع و مستمر مسئولحضور به 

 ( در محل کارHSEو 

 ازجمله مخاطرات و نحوه  یاساس راتیانجام تعم نیو مخاطرات ح هاسكير يیشناسا

رکت ش HSEشرکت کارفرما و  HSE يبا همكار دروژنیه دیمقابله با گاز سولف

  يمانكاریپ

 و  میمهندس ناظر مق ،يبردارکارفرما )رئیس کارخانه بهره نیمستمر و دقیق مسئول نظارت

HSEمانكارانیو ايمن توسط پ حیاز انجام کار به روش صح نانی( جهت اطم 

 ان کنبه کار یاساس راتیشفاف توسط اداره تعم يو دستورالعمل کار يیاجراروش  ارائه

 از هرگونه اشتباه يریجهت جلوگ مانكاریپ

 نظام پروانه کار  دستورالعمل يسازادهیاز پ اطمینان 

 مديريت   يهاهيالزامات رو يسازادهیاز پ اطمینانHSE  پیمانكاران 

 آیا می دا س ید؟
 برابر  29/1 دروژنیه دیسولف تهیدانس نكهيا لیبه دل

پست  یبه تجمع در نواح ليتما باشدیهوا م تهیدانس

دارد؛  رهیو غ هیتخل يهاها، انبارها و محلمانند چاله

و در  شودیبه سمت بالا پراکنده م یسختبه نيبنابرا

هنگام  نيبنابرا د؛ينمایم يشرویپ نیسطح زم

 دیاحتمال وجود گاز سولف با يهاطیاز مح یبازرس

نكات  نيا سكير یابيو هنگام انجام ارز دروژنیه

 در نظر گرفت. بايد مهم را 

 يعاد يدر دما یسم اریگاز بس دروژنیه دیسولف 

 يیبالا یاستنشاق سكيگاز باعث ر ني. اباشدیم

. اثرات در سطوح مختلف مواجهه متفاوت شودیم

 موجب فلج 577-1777باشد و در غلظت  یم

ضربان قلب نامناسب، غش و مرگ  ،یستنف

 . گرددیم

 يهاتیدر اکثر فعال دروژنیه دیخطر گاز سولف 

 يهاتیخطر در فعال نيصنعت نفت وجود دارد که ا

توجه  ازمندین یاساس راتیتعم نیروت ریغ

 .باشدیم یتوجهقابل

 اطیبا احت یراتیتعم ای یندیاعم از فرآ یتیدر هر فعال نیاست بنابرا دهیدر صنعت نفت گرد یاریبس یتاکنون باعث مرگ ها دروژنیه دیسولف

 .دییاقدام نما یسم اریگاز بس نیکامل نسبت به احتمال وجود ا

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 (H2Sبه علت استنشاق گاز سمی سولفید هیدروژن ) یخفگ

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8fDJ4-HRAhVDuRQKHZJ7CxsQjRwIBw&url=http://www.misafety.ca/safety-training-blog/what-h2s-exposure-can-do-h2s-alive-safety-training-edmonton&psig=AFQjCNHqsToY1pAUFk9ijiiuP1iYAPmMeQ&ust=1485587697412592
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مقدمات شروع کار  يجهت آماده ساز يدر خارج از وقت کار ینفت يهاشرکت پیمانكاري شرکتيكی از کارگران 

در خود که از قبل از ظهر  يچكش باد دنیکش رونیبه بنسبت طناب  ي لهیو بوس رفتهراکتور  يبالابه بعد از ظهر،  يبرا

گیر کردن پاي نامبرده به اشیاء  )احتمالاً نیح نيدر ا د،يمان نيگزيجا ديکند تا با چكش جدیداخل راکتور بوده، اقدام م

نمايد. تر از دهانه ورودي راکتور قرار دارد سقوط میمتر پايین 2ی راکتور که در حدود ( بر روي سینراکتور در دهانه

 سینیبر روي  کمبود اکسیژنهمكار وي بدون استفاده از ماسك تنفسی جهت کمك به درون راکتور رفته که به دلیل 

شرکت مذکور  از کارکنان گردد که پیرو آن نفر سومط سقوط و باعث افتادن نفر اول به زير سینی داخل راکتور میمربو

نفر چهارم )آتش نشان حاضر( با  گردد که بیهوش می گردد نهايتاًنیز بدون دستگاه تنفسی جهت کمك وارد مخزن می

نفر از  4با امداد رسانی  شود. نهايتاًبیهوش می کسیژنا همین روش بدون ماسك وارد راکتور فوق شده و بدلیل کمبود

گردند. در اثر جهت مداوا به بیمارستان منتقل میراکتور خارج و جهت انجام اقدامات اولیه پزشكی به بهداري و سپس 

 يابند. نفر ديگر نجات می 2و  نموده نفر بدلیل خفگی ناشی از کمبود اکسیژن فوت 2اين حادثه 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 
 

 و از انجام  ديیپروانه مرتبط با کار را صادر نما

 .دیپروانه اجتناب کن تیکار خارج از ماه

 و آن را با  ديینما نيتدو ياضطرار طيشرا برنامه

 .دیمرور کن کارکنان

 ديینما هيارا کارکنانلازم را به  يها آموزش. 

 را فراهم کرده نسبت به استفاده  یحفاظت ليوسا

 .ديیحاصل نما نانیاز آنها اطم کارکنان

 شود از انجام کار به شكل  هیتوص کارکنان به

 ليبا وسا یکرده و حتما شخص زیپره يانفراد

 .بسته حاضر باشد ياز فضا رونیب یحفاظت

 ديیرا کنترل نما گريد يو گازها ژنیاکس زانیم. 

 ديیاستفاده نما نئطمم یارتباط ليوسا از. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 آیا می دا س ید؟
  ( فضاهاي بستهConfined Spaceداراي ويژگی ):هاي زير است 

  فضاي بسته و مكانی با محدوديت ورود نفر بوده و اين فضا براي تنفس نامناسب می

 باشد.

 ها اغلب شامل مخازن ذخیره سازي مواد قابل اشتعال و يا ظروفی به منظور اين مكان

 انجام عملیات شیمیايی شامل راکتورها می باشد.

 هاي شیمیايی و تجمع گازهاي سمی و قابل اشتعال کمبود اکسیژن به دلیل واکنش 

  خطرات زياد به دلیل محدوديت نور و فضا 

حوادث منجر به فوت مربوط به اشخاص بوده است که بدون وسايل حفاظتی  %37** بیش از 

 اند.حادثه ديده اولیه شتافته فردبه کمك 

 بصورت که راکتور درون هاي کاتالیست کندن و کردن هنگام جدا اساسی، در تعمیرات 

 ايمن جهت لذا دارد، وجود ها کلوخه اين گرفتن آتش احتمال اند شده سفت و کلوخه

 راکتور محیط بايد نیتروژن گاز با نمودن پرج طريق از راکتور محیط شرايط نمودن

 کندن جهت کارکنان ،(اکسیژن کمبود)نیتروژن  پر از فضاي اين در و گردد آماده

 تنفسی ماسك استفاده از مقررات ايمنی از جمله با در نظر گرفتن تمام بايد هاکاتالیست

 نمايند. اقدام

  که قرار است در آن  يبسته ا يبه خصوص فضا تیبدون شناخت خطرات فعال دنباي

 بسته ، اقدام گردد يبه مصدومان داخل فضا ینسبت به کمك رسان ايانجام شود  يکار

 اند.شتافته هیاول دهیحادثه د فردبه کمک  یحفاظت لیبوده است که بدون وسا یمربوط به اشخاص یادیحوادث منجر به فوت ز

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 تروژنیوجود گاز ن لیدر داخل راکتور به دل ژنیکمبود اکس
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پس از گرفتن مجوز  ینفت ياز شرکت ها یكيپیمانكار  کارکنان دو نفر از

کنند.  به هنگام  یساز اقدام م انيبرج عر يجهت باز نمودن ترموول در بالا

بالا رفتن از برج بمنظور باز نمودن ترموول، در مقابل دريچه سوم برج دچار 

می افتند. بعد از  دريچهمقابل  شده، آنی بیهوش و بر روي پاگرد گاز گرفتگی

براي کمك رسانی به  صحنه نيا يبا مشاهده  کارکناناين اتفاق يكی از 

شود. نیروهاي آتش نشان وي نیز دچار گازگرفتگی میرود که بالاي برج می

اقدام می پس از رسیدن به محل حادثه، نسبت به انتقال مصدومین به پايین برج 

نشانان نیز دچار گاز گرفتگی  تشنمايند که در اين حین، سه تن از آ

در اورژانس تحت درمان با اکسیژن قرار گرفته و  نیاز مصدوم یكيشوند. می

بهبود می يابد. ساير مصدومان به بیمارستان منتقل می گردند که دو نفر از 

 ی نمايد.فوت م گريمتاسفانه سه نفر د یشوند ولیآنها مرخص م

 
 

 

 

 
 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 
 

  نظارت براجراي دقیق فرآيند صدور، تكمیل و تائید

مجوز کارها براساس دستورالعمل مربوطه توسط 

 مسئولین ذيربط

  ارزيابی مخاطرات و تشكیل جلسات توجیهی روزانه

 قبل از شروع کار در واحدهاي پر ريسك

  اجراي مانورهاي(مقابله با شرايط اضطراريERP )

جهت ارتقاء سطح آمادگی آتش نشانان براي کمك 

 رسانی ايمن در زمان مواجهه با حادثه 

 هاي آموزشی اثربخش درخصوص برگزاري دوره

 نحوه صدور، تكمیل و اهمیت مجوزهاي کار 

  بروز رسانی دستورالعمل و فرمت مجوزهاي کار

 درصورت نیاز

 

 آیا می دا س ید؟
 يدر فضاها رهایاز مرگ و م یمیاز ن شیاساس مطالعات صورت گرفته، ب بر 

   .افتدیگان اتفاق منجات دهنده يبرا یکمك رسان اتیمحصور در هنگام عمل

 کامل انجام گردد. اطاتیگرم دارد با شناخت کامل، تحت نظارت و احت یبه مجوز کارها ازیکه ن ییکارها

 

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 نیساز واحد آم انیبرج عر يدر  بالا H2Sبا گاز   یخفگ
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 17:15در حدود ساعت  زاتینصب تجه يمانكاریدو نفر از کارکنان شرکت پ 

( به Surface preparationسطح ) يسازآماده اتیجهت انجام عملروز حادثه 

 Confinedبسته ) يعنوان فضابه که( Underground) ینیرزميداخل مخزن ز

spaceانجام کار با توجه به عدم  نیو در ح شوندیوارد م شود،ی( محسوب م

مربوطه و کمبود  يامدهایهوا، در اثر پ یناکاف انيمناسب و جر هيوجود تهو

دو نفر از همان روز  11:27حدود ساعت  زمان نی. در همندينمایفوت م ژنیاکس

 افتيها با توجه به عدم دراز آن یكيبه محل حادثه مراجعه و  یهمكاران متوف

. نفر چهارم گرددیم یهوشیو دچار ب مخزن شده پاسخ افراد داخل مخزن، وارد

موضوع را به واحد  عاًيسر آمدهشیپ یبحران تیبا توجه به مشاهده وضع زین

در محل،  ینشانآتش ني. با حضور مأموردينمایم یرساناطلاع ینشانآتش

امداد و نجات کارکنان مصدوم شروع و هر سه نفر از داخل مخزن و  اتیعمل

 يکه نفر سوم با توجه به زمان حضور کمتر در فضا گردندیخارج م هبست يفضا

. گردندیمنتقل م مارستانیبه ب یو جهت اقدامات درمان کند؛یم دایبسته نجات پ

 .دينمایدر محل فوت م ژنیکمبود اکس لیبه دل گريلكن دو نفر د

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 

 

  در فضاي محصور پروانه کاراجرا و رعايت دستورالعمل 

 هاي آموزشی مخصوص جهت کارکنانی که برگزاري دوره

 هاي پر ريسك از قبیل فضاهاي بسته کار کنند.بايد در محیط

 هاي تحت عملیات و تجهیزات پر ريسك در پالايشگاه

 اندازي مورد ارزيابی ريسك قرار گیرند.راه

 عنوان فنی و باصلاحیت به کارکنانكارگیري به ب الزام

Competent person هاي پر ريسكدر فعالیت 

  سرپرستی و نظارت کامل بر کارهاي پر ريسك و رعايت

 اندازيکامل مقررات ايمنی تأسیسات در حال راه

 و نصب با  هاي پیمانكار ساختهماهنگی کلیه شرکت

و  Commissioningاندازي جهت انجام عملیات مجري راه
Start up 

 آیا می دا س ید؟

 
 محصور یتست اتمسفر فضا

 بخارات  ايحضور گازها  اي ژنیتست هوا کمبود اکس جيکه نتا یدر صورت

ورود  يبرا شده و مجدداً  هيتهو ديمحصور با يرا آشكار سازد، فضا یسمّ

 تست گردد. رکنانکا

 .پاسخ و علامت زده شود بعد از ارزیابی محیط کار آن یهاتسیکه با شناخت کامل، چک ل ردیصورت بگ یور مجوز انجام کار تنها در زماندص

 

 

 صنعت  فتدرس آموزی از حوادث 

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 بسته يدر داخل فضا ژنیکمبود اکس
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 عزاممنظور ابه یفرع مانكاریبا مسئول پ یصورت تلفنبه یاصل مانكاریسرپرست کارگاه پدر روز قبل از حادثه 

گاز )محدوده فنس  يریگاندازه ستگاهيسرجوش لوله، واقع در محدوده ا یوگرافيانجام راد يبرا يكی از کارکنان

آژانس به  نی( با ماشیف، پرتونگار )متو)روز حادثه(صبح روز بعد 9. ساعت شودی( هماهنگ میفرع مانكاریپ

و با سرپرست کارگاه  رسدیبه آنجا م)روز حادثه(  11و در ساعت  کندیحرکت م يریگاندازه ستگاهيسمت ا

 دهدیاطلاع م یاصل مانكاریبه سرپرست پ يریگ. سرپرست کارگاه اندازهشودیهماهنگ م يریگاندازه ستگاهيا

از  يانجام کار پرتونگار جهتشدن به داخل لوله  اردظور ومنبه وریرس درکه پرتونگار درخواست باز کردن 

. با حضور کندیاعلام م وریموافقت خود را بر باز کردن در رس یاصل مانكاریداخل لوله را دارد که سرپرست پ

 منظوربه ستگاهيا HSEبه افسر  ساتی. سرپرست تأسشودیباز م وریرس در یفرع مانكاریشرکت پ ساتیمسئول تأس

 ی. در بازه زماندينمایترک م HSEافسر  دنیرا قبل از رس وریو خود محل رس کندیم یرسانحضور در محل اطلاع

برده بود،  يریگاندازه ستگاهيرد پرتونگار را به اکه  یبرسد بنا به اظهار راننده آژانس وریبه محل رس HSEکه افسر 

ايشان . گرددیبرم عيدر داخل لوله کار دارد و سر قهیدق 7و حدود  رودیمکه به داخل لوله  ديگویم يبه و یمتوف

خس خس يراننده آژانس متوجه صدا. شودینم وياز  يخبر قهیدق 7. بعد از شودیوارد لوله م 12:25در ساعت 

 لولهبه داخل  کارکنان. بعد از ورود دهدیخبر م HSEبه سرپرست کارگاه و افسر  عيو سر شودیاز داخل لوله م

 .شوندیدر داخل لوله م ژنیکمبود اکس لیمتوجه فوت پرتونگار به دل
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 در  ژهيوخود به یو سرپرستان بر کارکنان تحت سرپرست نینظارت مستمر و اثربخش مسئول

 پروانه کار يو اجرا ديیزمان صدور، تأ

 يقبل از شروع به کار برا یهیتوج يهالازم ازجمله آموزش يهاآموزش يبرگزار 

 کار طیبا مخاطرات مح يیمنظور آشنابه مانكارانیپ

 ها در و مشخص کردن نقش هرکدام از آن يمانكاریپ يهاشرکت نیارتباط ب بهبود

 مشترک يخصوص انجام کارها

 یموجود مبن يهادستورالعمل تيمشخص و رعا يیبر اساس روش اجرا یوگرافيراد انجام 

 از داخل لوله یوگرافيبر ممنوع بودن کار راد

 يها در صدور و اجراو نقش آن تیافراد نسبت به مسئول یآگاه شيوافزا تیصلاح دیتائ 

 هاآن تیصلاح یو بررس HSE يهايرویدانش ن شيو افزا پروانه کار

 نیتوسط مسئول يپرتونگار اتیانجام عمل يبرا طیکردن مح منيا HSE كيزیو ف 

 يها در محل پرتونگاربهداشت و حضور و نظارت آن

 آن يو نظارت بر حسن اجرا يانجام پرتونگار يبرا پروانه کارکامل  يو اجرا صدور 

 هاتیمسئول نییو تع ياضطرار طيبرنامه واکنش در شرا جاديا  

 آیا می دا س ید؟
 ژهيپروانه کار و (Special permits )هايیپروانه 

کار در ارتفاع،  لیاز قب يیکارها يهستند که برا

انجام  ،یبرق يکارها ،يپرتونگار ،يگودبردار

بسته، پروانه کار منطقه  يورود به فضا ون،یزولاسيا

 تی. بسته به ماهشودیصادر م لیمشترک و کار با جرثق

 اي سرد پروانه همراه به هاپروانه نيکار ممكن است ا

 گرم به عنوان پروانه مكمل صادر شوند.

 یزاتیو تجه ساتیتاس يدر مورد صدور پروانه کار برا 

مسئول آن  تیخارج از حدود مسئول يکه در محوطه

مذکور از مسئول  ساتیسرپرست تاس باشد،یواقع م

و امضاء  هیته يمورد نظر، تقاضا ساتیتاس ايمحوطه 

رست پروانه کار نموده، سپس خود بعنوان سرپ

 اي ساتیتاس ستدر قسمت نام و امضاء سرپر ساتیتاس

 . دنمايمحوطه امضاء دوم را 

 در کاهش حوادث دارد یادیز تیآن اهم یقبل از انجام کار، صدور مجوز و نظارت بر حسن اجرا یهایهماهنگ

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 انتقال گاز نچیا 24در داخل لوله  ژنیکمبود اکس
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که  ندينمایکه مشاهده م گردندیبه محل اعزام م ینشانآن آتش یو در پ يبرداربهره تیم هاي ،برداربهره کارکناناز  یكيدر برج توسط  یبا اعلام گازگرفتگ

حاضر در محل  کارکنانبردار در کف برج افتاده است. سپس بهره کارکناناز  گريد یكيو  بوده زانيآوبه حالت نیمه الذکر در برج فوق يبرداربهره اپراتور

 مارستانیبه ب ديگر و نفر کندیدر محل فوت م يبرداربهره يكی از اپراتورهاي تروژن،یگاز ن غلظت زياد لیکه متأسفانه به دل کنندیدو نفر مهر  يایاقدام به اح

قبل از حادثه گفته  قهیدق ستیشان مجوز ورود به برج داده نشده است و فقط بيا يبرا دينمایاظهار م تيارشد سا سرپرست . لازم به ذکر است کهگرددیمنتقل م

  .دي( را از لاکر روم به کنار برج منتقل نماMeshبرج ) یصاف

 بردار انجام شود.توسط بهره توانستیو نم باشدیم راتیتعم فيآن از وظا ضيو تعو افتهيچهار بولت به کف برج اتصال  قي( موردبحث، از طرmeshقطعه )

انجام  Operating Manualطبق مستندات  يزکاریتم يیروش اجرا یكیمكان زاتیبه تجه بیآس لیبه دل شیبردار، از سه ماه پبهره اپراتورتوجه به اظهارات  با

باز و  ياچهيدر اينچ برج 24آدمك رو  چهيدر زروش به ج نيکه در ا هدشیبخار و آب است انجام م لهیوسبه يزکاریکه تم دياست و روش جد دهيگردینم

از برج گرفته شد  رونی( در بmesh) یصاف يزکاریبه تم میبرج، تصم 24"و باز کردن منهول  يزکاریپس از تم زین كلیس نيو در ا شودیاز برج خارج نم ياقطعه

 .ديگرد یابيارز زیقطعات تم هیو بق

سه  يهات بار برجفماهه همدت سه نيبردار در ابهره اپراتوراظهارات  طبق

به  ازیشده که سه بار آن نخارج سياز سرو يزکاریتم يبرا A-Cخط 

بردار با کپسول بهره لهیوسچهار بار آن به یخارج نمودن مش نبود ول

بردار نحوه از افراد بهره كيچیه. صورت گرفته است يیجابجا یتنفس

 اياند که آشده( به داخل برج را شاهد نبوده)فوت يبرداربهره اپراتورورود 

 .ریخ اياز کپسول استفاده کرده است  یدر زمان خارج کردن صاف

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 

 گردد. تيريمد ايانجام شود و خطرات قبل از اجرا حذف  سكير یابيارز بايدروش انجام کار  رییدر صورت تغ 

 یكیمكان یكپارچگي مبحث (Mechanical integrityاز مباحث مد )نديفرا تيري (PSM استقرار )دو  يریکارگدر صورت به ری. در مورد اخابدي

Safe Guard شدیکننده به برج گرفته مدر حالت بسته( امكان ورود گاز مسموم رهایکردن شقفل زیشكل و ن ی)بلانك ت. 

 و ...( انجام و مجوز  يگذار دبلان ،يسازیخنث ه،ی)تخل يسازمنيمرحله ا بايدبسته ابتدا  يورود به فضا يبرا ،يکار يمجوزهاتوجه به دستورالعمل با

 است.  منيورود و انجام کار ا يبسته برا يفضا نيمشخص گردد که ا يا لهیوسگردد. مجوز مربوطه در محل نصب و بهصادر 

 است. یالزام شهیبسته هم يفضا رونیب ناظر حضور 

  بهره بردار کارکنانبرگزاري دوره هاي آموزشی براي. 

 آن یو نظارت بر حسن اجرا پروانه کارصدور  -

 محصور یاصول ورود به فضا تیرعا -

 

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 E-pvcدر واحد  تروژنیبا ن یگاز زدگ
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هفته از طرف  كي( با مدت اعتبار يجوشكار اتی)انجام عمل یاصل کارپروانه روز قبل حادثه 

 ی. در روز حادثه مجوز اصلگردد، صادر میگرفتیکه کار در داخل محوطه آن صورت م یشرکت

 (يجوشكار اتیمكمل )انجام عمل پروانه کار .شودیامضا م ،ادامه کار يبعد از انجام تست گاز برا

کانال  منيناا طيشرا لیشرکت به دل HSEتوسط  یامضاشده ول يکارتوسط واحد نوبت نیز

و اجازه کار در داخل کانال  شودیپله ورود و خروج به داخل کانال( امضا نم اي)ازجمله نبود راه 

( ری)پاره شدن زنج یخراب لیکه در روز قبل حادثه به دل یبوم دي. در روز حادثه ساشودیصادر نم

از  یكي( توسط 12شدن )در روز حادثه ساعت حدود  ریبعد از تعمدر کنار کانال مانده بود 

بوم و کانال  ديبوم از کنار کانال )فاصله سا ديکه در اثر حرکت سا ديآیجوشكاران به حرکت درم

در اثر  وارهياز د ی(، خاک بخشباشدیکم م یلیکنار کانال خ ینبودن راه دسترس ترضيعر لیبه دل

( که در داخل کانال یجوشكار )متوف يو بر رو کندیم زشيداخل کانال ربوم به  ديو فشار سا زنو

 .دريزیلوله بوده م يبر رو يدر حال جوشكار

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 قبل از  يگودبردار پروانه کار ديانجام شود و با دينبا پروانه کاربدون اخذ  ينوع کار گودبردار چیه

 قیاز تطب نانیاز محل و حصول اطم ديپس از بازد پروانه کارگردد. صادرکننده  لیشروع به کار تكم

و  لیتكم کاررا همراه با مسئول انجام  پروانه کارشده است، خواسته پروانه کاربا آنچه در  طیمح طيشرا

 .کندیامضا م

 دیو تائ یمگر با درخواست کتب ستیز ناست مجا يگريد یکه تحت سرپرست يادر محوطه يگودبردار 

و  هیته زیصورت ن ني، در ا«محوطه اي ساتینام و امضاء سرپرست تأس»مسئول آن محوطه در قسمت 

انجام  ديدر آن با يگودبردار اتیاست که عمل يابه عهده مسئول محوطه يمجوز گودبردار میتنظ

 .باشدیاز طرف مسئول محوطه م طيکردن شرا منيمجوز ا ياز بندها یكي. رديپذ

 و  دارتیشخص صلاح كيتوسط  یحفاظت هايستمیاطراف گودال و س هاياز محل ديروزانه با یبازرس

 هايستمیگودال، نقص در س زشيکه ممكن است منجر به ر یطيشرا هايمنظور کشف نشانهباتجربه به

 .رديشود، صورت پذ زیآممخاطره طيشرا گريد ايخطرناک  يوجود اتمسفرها ،یحفاظت

 که  ي. افرادردیانجام گ يزيربرنامه يگودبردار اتیعمل يبرا ديگودال، با یختگياجتناب از فرور يبرا

 .لازم را گذرانده باشند يهاآموزش ديبا کنندیرا امضا م يگودبردار پروانه کار

 پروانه  يکار با آنچه صادرکننده نوشته است نسبت به امضا طيشرا قیضمن تطب بايد انجام کار مسئول

 هیموظف است در موقع انجام کار کل پروانه کار افتي. مسئول انجام کار بعد از دردينمااقدام  کار

 دستورات در مجوز را به مورداجرا بگذارد.

 آیا می دا س ید؟
 يمجاز برا بیحداکثر ش 

  1/3فوت ) 27ز کمتر ا هاييگودبردار

به  یافق هيمتر( بر اساس نوع خاک و زاو

 باشد:می ريشرح ز

نسبت  خاک نوع

عرض به 

 ارتفاع

 هيزاو

 بیش

 

محكم  صخره

 (تی)گران

 97 يعمود

رس )نوع  خاک

A                 ) 

1 :4/2                             52 

 

و گل  شن

 (                   B)نوع

1:1 45 

  1 :5/1                              24 (                        C)نوع  ماسه

 لیقبل از شروع به کار تکم یگودبردار پروانه کار دیانجام شود و با دینبا پروانه کارمرتبط با آن بدون اخذ  اتیو عمل ینوع کار گودبردار چیه

 گردد. 

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 نچیا 63کانال در خط لوله انتقال گاز  دیواره زشیر
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کارگران پس از يك روز بارانی جهت ادامه حفاري و آماده سازي کانال براي احداث سازه حفاظتی لوله گاز، 

نموده سانتی متر شدند که روز قبل آن را حفر  127متر و عرض 15سانتی متر، طول 197وارد کانالی به عمق 

بودند، ولی هنوز دقايقی از آغاز کار نگذشته بود که در اثر نیروي وزن حاصل از خاک حفاري که به طرز غیر 

( نموده Cave inدر لبه کانال دپو شده بود، ديواره کانال يكباره و ناگهانی ريزش ) ايمن و با حجم قابل توجهی

و کم  يد. در اين حادثه بدلیل ماهیت کوتاه مدتيكی از کارگران پیمانكار گرد و فوت و موجب مدفون شدن

و صرفاً بر مبناي پايین ترين  HSEهزينه پیمان مور نظر، پیمانكار به صورت استعلام کتبی و بدون ارزيابی 

پیشنهاد مالی انتخاب شده بود و دستگاه نظارتی کارفرما نیز در چندين روز منتهی به حادثه نظارت فیزيكی و 

  مل نیاورده بود.اثربخشی را به ع

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 
 

  پیاده سازي الزامات مديريتHSE  پیمان هاي با مبلغ پايینپیمانكاران براي 

 هاي آموزشی نظري و عملی مؤثر و کارآمد جهت پیمانكاران به منظور برگزاري دوره

آشنايی با خطرات محیط کار و جلوگیري از بروز اشتباهات کاري و ارتقاي سطح 

 آنها HSEصلاحیت 

  نهادينه سازي الزامات سیستم مجوزهاي کار 

 هاي مؤثرها و نظارتتقويت بازرسی HSE بر هاي نظارتی کارفرما وسط دستگاهت

هاي پیمانكار و حصول اطمینان از رعايت الزامات بهداشت، ايمنی و محیط زيست فعالیت

 در عملیات حفاري

 العات شناسايی خطر، طرح ريزي و به کارگیري رويه عملیاتی مؤثر جهت انجام مط

 ها و کنترل اثربخش آنها در کلیه عملیات حفاريارزيابی ريسك

 ذب و بكارگیري سريع مسئول ايجاد سازوکار قانونی لازم جهت جHSE  واجد صلاحیت

  مانكارانیتوسط پ

 معاينات سلامت کار و اخذ گواهینامه سلامت جسمی و روانی براي کارگران  انجام

 پیمانكار

 ريزي و اجراي مستمر بازرسی هاي ايمنی از فعالیت ها و محل هاي خطرناک  برنامه

 توسط مسئولین ذيربط   

 هاي ورالعمل هاي عملیاتی با هدف اطمینان از انجام فعالیتبر حسن اجراي دست نظارت

 کاري  به روش صحیح و ايمن توسط پیمانكاران

 آیا می دا س ید؟
 شده به ظاهر  يو مناطق گودبردار اکثر کانال ها

توانند کشنده یدر واقع م یخطر هستند ول یب

 باشند.

  5/1معادل  یوزن باًيمتر مكعب خاک تقر كي 

 تن دارد. 

  خطر سقوط و افتادن داخل کانال، مواجه با

و کشنده، برخورد اجسام و  یسم يگازها

سنگ با افراد از ساير خطرات مهم در حفاري و 

 .گودبرداري می باشند

  هیچ نوع عملیات گودبرداري بدون اخذ پروانه

کار نبايد انجام شود و بايد پروانه کار ويژه 

   گودبرداري قبل از شروع تكمیل گردد.

 از محل و  ديصادر کننده پروانه کار پس از بازد

با آنچه در  طیمح طيشرا قیاز تطب نانیحصول اطم

کار را همراه پروانه کار خواسته شده است، پروانه

 کند. یو امضا م لیبا مسئول انجام کار تكم

( Shoring(، شمع بندی )Slopingیل شیب بندی )ماهیت کوتاه مدت و کم هزینه کار حفاری در مقایسه با هزینه های ایمن سازی آن از قب -

 (  نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن اقدامات ایمنی شده یا از اهمیت آنها بکاهد.Shieldingو سپرگذاری )

پیمانکاران و نظارت مستمر بر حسن اجرای دستورالعمل ایمنی حفاری از نقش قابل توجهی در پیش گیری از  HSEارتقای سطح صلاحیت  -

 حوادث در عملیات حفاری برخوردار است.

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 ( Cave inدیواره کانال و سقوط خاک دپو شده)ریزش 



 

48 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 كي یبيموازات هم و به فاصله تقربه لومتریک 2/3به طول  كيهر  27"طرح، احداث دو رشته خط  شدهنییو بر اساس اهداف تع یقبل يهايزيربرنامهمطابق با 

پس از  يجوشكار اتیکارگاه و عمل زیتجه اتیعملکه  قرار داشته است نیدر دستور کار مسئول Undergroundصورت به گريكدياز  متریسانت ستیمتر و ب

به عدم وجود  تياز خط در امتداد جاده قرارگرفته و با عنا لومتریک 5/4. حدود گرددیها آغاز مآن یفن تیصلاح یکد و بررس يجوشكار دارا يروهایاستخدام ن

به طول  یيهاکانال حفربا  ياصورت مرحلهبه يگذارجهت لوله يگودبردار اتیعمل ،یدر امتداد جاده اصل يگذارلوله ریقرار گرفتن مس زیو ن Asbuilt يهانقشه

 يهادم وجود نقشهعبه علت  يگودبردار اتی. عملگرددیانجام کار اخذ م يمجوزها ،يیاجرا اتیعمل هی. جهت انجام کلدر حال انجام بوده استمتر  14تا  12

Asbuilt انجام  یكیمكان لیو ب یدست لیبه کمك ب نیرزمينفت کوره( موجود در ز 27")دو رشته خط  ينديفرا يهابه لوله دنیرس بیمنظور عدم آسو به

در دست  يهاکانال وجود داشته است، لوله جاديدر محل ا زین یمخابرات يهارشته کابل زی)نفتا( و ن ينديخط لوله فرا رشتهكيلازم به ذکر است . گرددیم

و با عمق  ترقیصورت عمبه یمنظور کانال نیشوند لذا به همداده قرار  نیرزميها در زاز آن ترنيیمتر پا كينفت کوره و به فاصله  يهالوله رياز ز یستياحداث با

 .ديگرد جاديا 5/2

صبح، دو  9بود، پس از اخذ مجوز انجام کار، در ساعت حدود  دهیکانال در روز قبل به اتمام رس جاديو ا يگودبردار اتیعمل نكهيدر روز حادثه با توجه به ا

ها، از رشته لوله یكينمودن  كسیفو  میشده و پس از تنظدرجه بودند به داخل کانال انتقال داده 18 هيزاو يشده درآمده و دارا Bendکه به حالت  27"رشته لوله 

( و آماده تست ي)سه پاس جوشكار رسدیبود به انجام م دهيقبلاً تا سر کانال احداث گردکه  ياآن جهت اتصال آن به داخل لوله يرو يجوشكار اتیعمل

 نیبه هم .دشویآغاز م يجهت انجام جوشكار گريد هکردن رشته لول میتنظ اتیسپس انجام عمل .گرددیم يدر محل جوشكار قينصب عا تاً يو نها یوگرافيراد

نموده و  زشيکانال ر وارهيد 11:47که ناگهان در ساعت  شودیلوله م ريخاک واقع در ز حیلوله قرار داده و مشغول تسط( را دور Beltاز افراد، تسمه ) یكي دلیل

صلب آسفالت و پرت  يهاکه متأسفانه به علت اصابت تكه زديریشان فروميا يآسفالت بوده است( رو هيدولا يآسفالت )جاده دارا يهاخاک کانال و تكه

 يد.نمایفوت م هیو در همان لحظات اول دهيگرد بیسر دچار آس هیشدت از ناحلوله موجود در کانال، نامبرده به يرو شانينمودن ا

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 

 یکار ابلاغ يمفاد آن مطابق با دستورالعمل جامع صدور مجوزها تيانجام کار و رعا يدر صدور مجوزها دقت 

 یابلاغ يو گودبردار يحفار یمنيدستورالعمل ا تيرعا 

 الزامات  تيبه رعا مانكاریپ توجهHSE مانیمندرج در پ 

  تیمناسب هر فعال آلاتنیو ماش ليو بجا از وسا حیصح استفاده 

 نياستخدام درآوردن ناظر به HSE نيکار )تعداد ناظر يمراحل اجرا هیکارفرما در کل دیمورد تائ HSE کارگاه و  یمتناسب با وسعت و پراکندگ

 کارفرما( HSEواحد  صیبا تشخ يیاجرا اتیحجم عمل

 نیدر ح یآموزش يهادوره يبرگزار ( کارTBM به مدت )هرروز يدر ابتدا قهیدق 15 
 

 
 شده است. یطراح یخاص ی فهیانجام وظ یبرا یا لهیهر وس

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 در حین تسطیع خاک جهت گذاشتن لوله در کانال کانال وارهید زشیر
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)بعد از  شودیصادر م «ميپست قد يهابه منظور در آوردن کابل یدست لیبا ب يگودبردار» تیجهت فعال پروانه کار

شروع به  مانكاریپ کارکنان، پروانه کار. به دنبال صدور هاي جديد از مسیر ديگري قرار داده شده بودند(اينكه کابل

ناظر  )روز حادثه( 12:27. در ساعت حدود ندينمایم ميقد يهاآوردن کابل رونیبه منظور ب يگودبردار اتیعمل

عكس  هیاقدام به ته زیشده ن يزمان از محل گودبردار نيحضور داشته و در ا لواحد برق( در مح ندهيشرکت )نما

در  یشده ول دایبرق پ يهاکابل ریگر، مسکار ستادني، تا محل ا)مطابق شكل(شده هی. بر اساس عكس تهدينمایم

 رونیباز خاک  زیقسمت ن نيبود ا ازیقرار داشتند که ن يشتریدر عمق ب اي وارهيد ريها در زنقطه کابل ریادامه مس

 کارکنان )روز حادثه(14عكس تا ساعت  نيا هیته نیب یآورده شوند. بنا به اظهارات ناظر شرکت در فاصله زمان

)روز 14کابل برق اقدام نمودند. در ساعت حدود  ریادامه مس افتنيکانال به منظور  شتریکردن ب ترقینسبت به عم

. به دنبال دينمایم زشيکانال ر وارهيکانال، د وارهيد نيیشدن خاک پا یعمق کانال و خال شيافزا لیبه دل حادثه(

 ختهيخاک ر ريبوده است، در ز يکه به حالت چمباتمه در حال گودبردار يکارگر يکانال بر رو وارهيد زشير

 و در اثر شدت آسیب فوت می نمايد. شودیکانال مدفون م وارهيشده از د

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 

 

 

 

 حفر کانال با در نظر گرفتن نوع خاک و  اتیانجام عمل

 يهاکانال يمناسب برا یحفاظت يهاستمیاستفاده از س

 شده نییاز مقدار تع شتریارتفاع ب يدارا

 یمنيمرتبط در ا يهاو ابلاغ مستندات و دستورالعمل هیته 

 يگودبردار

 از لبه کانال  منيدر فاصله ا يخاک حاصل از حفار يدپو 

 دي)با پروانه کار ياجرا نیکار افراد در ح يبر رو نظارت 

 نظارت مداوم انجام شود(. کارپروانه  ياجرا يبر رو

 يبرا ژهيقبل از شروع کار به و یهیآموزش توج ياجرا 

انجام کار وارد  يکه خارج از مجموعه برا یکارکنان

 .شوندیمحوطه م

 طرح  تياز رعا نانیاطم حصولHSE ژهيبه و مانكارانیپ 

 یمنيامسئول معمولاً  مانكاریکه پ یجزئ يهامانیدر پ

 ندارد.

 دا س ید؟آیا می 

حوادث  2/2به  كيمطالعه موردي نشان داده است که نزد 57بعمل آمده از  هايیبررس

خصوص سه نكته  نيمتر روي داده است لذا در ا 2/2هاي با عمق کمتر از در حفاري

 ادييمخاطرات مختلف ز نكهيا خست: نردیمورد توجه قرار گ ديهمواره با یاساس

بطور کامل  ستبايینوع کار وجود دارد که م ني... ( در ا کانال و زشي)همچون ر

 نكهيها انجام شود. نكته دوم ااز آن كيلازم براي هر  یشده و اقدامات کنترل يیشناسا

)شمع گذاري و  سازيمنيا هاينهيبا هز اسیکار در ق نهيکوتاه مدت و کم هز تیماه

 ۀکانال( بهان هايوارهيعقب زدن و درهم شكستن د هاينهيهز زیکانال و ن وارةيپوشش د

 یتلق تیاهمیب یمنياقدامات ا  ايلازم صرف نظر شده و  یمنياست که از اقدامات ا یخوب

 بوجود یوجود خطر ممكن است اشتباهات صیدر تشخ نكهيگردند و سرانجام نكته سوم ا

آمدن احساس کاذب ايمن بودن گردد  ديباعث پد تواندیها مخاک ی. مثلاً ظاهر برخديآ

در  بیش دارييپا صیعدم دقت در تشخ گرياي جدي است؛ مثال دخود مخاطره نيکه ا

. باشدیخاک آن محل م سمیمكان ۀنیدر زم كیستماتیس قاتیتحق ازمندیها است که نکانال

منظور  نيبه احتمال و شانس سپرده شود. بد دينبا یجانب وارهاييد ختنيلذا خطر فرور

روش مناسب کاري  كيتا  ردیانجام گ ديمورد حفاري با نیاز زم یمقدمات یبازرس كي

 .ردیو مورد استفاده قرار گ جاديلازم ا یمنيا هاياطیاحت یۀمشتمل بر کل

از  یریشگیدر پ یکردن کانال نقش مهم ضینوع خاک و عر نییخاک حفر شده در فاصله دورتر از لبه کانال، تع ختنیاز جمله ر یگودبردار هیاصول اول تیرعا

 کانال دارد. وارهید زشیر

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 يگودبردار نیکانال در ح وارهید زشیر
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. بعد از ردیگیمتر صورت م 277کردن( لوله به طول حدود  سهي)ر يجوشكار اتیبه دنبال صدور مجوز، عمل

. بعد از اتمام شودیمنظور حفر کانال صادر مبه يها، روز دوم، مجوز حفارلوله يبر رو ياتمام کار جوشكار

نفر از کارکنان دو  آن،جهت آماده سازي کانال به منظور قرارگیري لوله در  صبح روز حادثه، ،يحفار اتیعمل

کار نداشتن مجوز از طرف اداره راه  لی. صبح همان روز به دلدهندرا انجام می کانال يرو کار رگلاژ ارپیمانك

ان کن. بعد از نهار به کارشودیم لیکار تعط مانكاریپروژه و پ می. به دنبال آن از طرف ناظر مقشودیمتوقف م

( مانكاری)بنا به اظهار پ نديمحل کار را ترک نما توانندیو م شدهلیکه کار تعط شودیاعلام م مانكاریتوسط پ

از افتادن )روز حادثه(  17در ساعت حدود  نكهيتا ا دينمایدر محل حضورداشته و محل را ترک نم یمتوف یول

 .شوندیباخبر مو فوت ايشان  وي يلوله بر رو

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 

 
 
 

 ژهيوبه يگذارو لوله يمرتبط با حفار يهانامهنيیها و آدستورالعمل تيرعا 

از افتادن لوله در داخل کانال، استقرار  يریمنظور جلوگانع بهواستقرار م

از ورود افراد به محدوده  يریو جلوگ یمنظور آگاهها بههشداردهنده

 لوله ريمناسب در ز يهابالشتكحفرشده و قرار دادن 

  از انجام  نانیپروژه به منظور اطم نیو مسئول نيناظر قیمستمر و دقنظارت

 منيو ا حیکارها به روش صح

 يهاسكير یابيارز يشنهادیپ یاقدامات کنترل يبر حسن اجرا قیدق نظارت 

 هاشده از پروژهانجام

 و ارتباطات مناسب با  یکه هماهنگ ياگونهمناسب پروژه به تيريمد

و  يمرتبط با کار حفار يمجوزها افتيدر خصوص در ربطيذ هايشرکت

 ها برقرار گردد.قبل از شروع پروژه يگذارلوله

 ياگونهبه يگذارو لوله يحفار اتیدر خصوص عمل پروانه کار ستمیس بهبود 

 يکارها ريسا يبرا ،يحفار اتیعمل يکه علاوه بر صدور مجوز برا

 کارکنانمجوز صادر شود و از ورود  زین يگرفته در داخل کانال حفارانجام

 گردد. يریبدون مجوز جلوگ

 پرسنل قبل از شروع به کار آموزش 

 آیا می دا س ید؟
 گودال، سر خوردن و سقوط  زشيدر برابر ر ديکارکنان با

که ممكن است با افتادن به داخل گودال  یزاتیمواد و تجه

 خطر کنند، محافظت شوند.  جاديا

 فوت از لبه کانال فاصله  2حداقل  وسايل و تجهیزات بايد

داشته باشند و اين وسايل توسط وسايل نگهدارنده ازافتادن 

 به داخل کانال جلوگیري گردد.

 

از  بسیاری از حوادث به دلیل انجام کار یا حضور افراد در محل بدون مجوز میباشد لذا ضروریست در صورت اتمام کار روزانه یا تعطیلی فعالیت

 افراد اطمینان حاصل شود.خروج کلیه 

. 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

متر به داخل کانال  622شده به طول  سهیر نچیا 4سقوط لوله 

 يحفار
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شود. در ادامه و پس از اتمام عملیات متري انجام می 297اينچ تا عمق  23پس از استقرار دستگاه حفاري بر روي چاه، حفاري حفره 

رشته لوله هاي حفاري به اندازه يك شاخه حفاري و يك شاخه کوتاه، يك تبديل اتصال لوله کوتاه حفاري به ادوات سیمان کاري، 

قرار  Mouse Holeمتري از سطح سكوي حفاري بالا آورده شده و داخل 19.5سیمانكاري و نیز ادوات سیمانكاري تا ارتفاع حدود 

خارج شده و در حالتی که به بالابر هوايی آويزان بوده توسط  Mouse Holeوايی از داخل گیرد. در ادامه رشته مذکور توسط بالابر همی

شود. بعد از قرار گرفتن رشته روي سرسره و پايین رفتن رشته ( هل داده میV-doorسكوبان به سمت سرسره سكو )از کارکنان سه نفر 

اتصال لوله کوتاه حفاري به ادوات "اينچ تبديل  2ي(، اتصال در حدود يك متر )بنا بر اظهارات افراد حاضر بر روي سكوي حفار

سكوبانان کارکنان سكو سقوط کرده و منجر به مصدومیت يك نفر از  يبر رو يمتر 14و از ارتفاع حدود  شكسته شده "سیمانكاري

آرنج قطع شده و  ياز بالا یعمل جراح یط ديو جراحت شد بیآس لیبه دل ايشانگردد. در اثر اين برخورد، دست راست مستقر می

 .ستدنده هاي ايشان شده ا یفك، دندان و شكستگ ،ینیهمچنین دچار آسیب ب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
  باشد و به نكات ايمنی اشاره خاصی نشده است. لذا بايد کلیه میدستورالعمل مورد استفاده درعملیات فوق الذکر فقط در برگیرنده روند و مراحل انجام کار

انه بطور هاي موجود بازنگري شده و با توجه به نتايج ارزيابی ريسك که در جلوگیري از بروز حادثه موثر خواهد بود، اصول ايمنی و اقدامات پیشگیردستورالعمل

هاي مرتبط با بازرسی فنی و اطمینان از سالم و بی نقص بودن آن ده تولید و پس از انجام آزمونبايد قطعات بر اساس مشخصات فنی سازن /کامل تشريح گردد.

با قطعه يا  "اجازه انجام عملیات – Follow up –بازرسی فنی "فرآيند / گواهی سلامت صادر و در بازه زمانی مشخص مورد استفاده و آزمون مجدد قرار گیرد.

 توب و مستندگردد.تجهیز معیوب، بازبینی شده، مك

 مطمئن شوید تمامی قطعات و تجهیزات بی عیب و نقص باشند بخصوص آنهایی که پتانسیل سقوط دارند.

 

 و پدافندغیرعامل محیط زیست ،بهداشت ، ایمنیکل اداره 

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 حفاريدر دکل  هسقوط قطع

 هقطعات سقوط کرد
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آچاري از روي سكوي دکلبانی به سمت پايین ،  Trip outعملیات خارج کردن لوله ها از چاه يا  در حین 

شود. حفار و مكانیك ارشد متوجه اين به پیامد نامطلوبی منجر نمیاين سقوط تانه پرتاب می شود، که خوشبخ

پس از بررسی پردازند. ( شده و با جديت به پیگیري موضوع و علت سقوط آچار میNear missشبه حادثه )

 Airبر روي سكوي دکلبانی در حال بررسی و تعمیر بالابر هوايی ) از کارکنان يك نفرشود که مشخص می

Hoistو کسب  عمسئولین امر ضمن ناراحتی شديد از حضور فرد حادثه ديده بدون اطلاحین باشد. در اين ( می

. در ادامه فرد حادثه ديده پس ديایدکلبانی را ترک و به پايین ب يخواهند سريعاً سكومی ويهاي لازم، از مجوز

بسیار ناراحت بوده است، تصمیم از مواجهه با عتاب و سرزنش مسئولین ذيربط و در حالیكه بابت سقوط آچار 

سمت پايین حرکت نمايد. به اين منظور از سامانه تسهیل کننده که  بهگیرد سريعاً سكوي دکلبانی را ترک و می

در . نمايد( تشكیل شده است، استفاده میClimb Beltکمربند نشیمنگاهی ) ( وCounterWeightاز وزنه تعادلی)

نمايد. در اثر اين  میمتر به پايین سقوط  27حین پايین آمدن تعادل خود را از دست داده و از ارتفاع بیش از 

بیمارستان فوت مسیر انتقال به )جمجمه و مغز( دچار آسیب جدي می شودکه متاسفانه در  از ناحیه سر ويحادثه 

 نمايد.می

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
  انجام مطالعات جامع و اثر بخش شناسايی خطرات و ارزيابی ريسك و مديريت

 ها، اماکن و تأسیسات در سكوهاي حفاريآنها در کلیه فعالیت

 شناسايی اماکن و مناطق بحرانی(CP: Critical Zone)  روي سكوي حفاري و

 برقراري کنترل هاي مورد نیاز

 شناسايی فعالیتهاي بحرانی(CA: Critical Activities)  روي سكوي حفاري و

 برقراري کنترل هاي مورد نیاز.

 ( شناسايی کلیه مشاغل بحرانیCJ: Critical Jobs روي سكو و اطمینان از وجود )

(، تجارب Technical Knowledgeصلاحیتهاي مورد نیاز شامل دانش تخصصی )

( Ethic( و اخلاق حرفه اي )Skills(، مهارت هاي شغلی  )Experiences) ايحرفه

 براي شاغلین اينگونه مشاغل

 یلیتحم يها سكير ياي موثر و کارآمد بازرسی ايمنی بر مبناهستمیس يبرقرار 

(RBI( به ويژه در مناطق بحرانی )CZ( فعالیتهاي بحرانی ،)CAو مشاغل )  بحرانی

(CJ) 

  ايمنی يهاسطح صلاحیت يتوسعه آموزش و ارتقا 

 هاي بازرسی جهت اطمینان از صحت عملكرد تجهیزات ايمنی روي سكوبرنامه 

 آیا می دا س ید؟
  منظور از اماکن و مناطق بحرانی، مناطقی است که تردد

و يا انجام هر گونه فعالیت صرفاً با اخذ مجوزهاي لازم و 

ی امكان پذير است. در مناطق مذکور برقراري هماهنگ

اي در حوزه ايمنی بايد برقرار گردد. الزامات ويژه

بديهی است سكوي دکلبانی از جمله اينگونه مناطق 

 است.

 هايی است که فعالیت ،یهاي بحرانمنظور از فعالیت

ها ماهیت خطرناکی داشته و امكان نسبت به ساير فعالیت

باشد و همواره از بیشتر میبروز خطاهاي انسانی در آنها 

پتانسیل بالايی در ايجاد حوادث برخوردارند. 

هاي مذکور بايد با به طور مستمر و منظم پايش فعالیت

حادثه در آنها به حداقل ممكن  وعگردند تا ريسك وق

کاهش پیدا نمايد. اين هدف از طريق انجام مطالعات 

 Job Safety Analysis (JSA)جامع و اثربخش 

 نپذير است.امكا

شناسایی خطرات و تمرکز روی بهبود  رفتار افراد فاکتور مهمی در پیشگیری از  شوندانجام میهای حساسی که روی دکل های حفاری در شغل

 حوادث می باشد

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 يحفار يسقوط از ارتفاع در سکو
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( به Trip Onشیفت کاري جديد آغاز و عملیات لوله پائین حفاري يا داخل کردن لوله ها ) 19:27حدود ساعت 

هاي خارج شده از درون چاه گردد. در اين عملیات لولهخدمات تعمیراتی آغاز میدرون چاه با هدف انجام 

(Stand( که در رک هاي مخصوص )Racks در محل )Finger Board د، توسط دکلبان )مستقر هستنDerrick 

Man( از محل خود خارج و پس از هدايت به سمت بالابر  يا آسانسور )Elevator درون آن قرار داده شده و از )

شود. در اين عملیات ضمن اينكه دکلبان قسمت بالاي استند را از روي هاي مربوطه محكم میطريق بستن گیره

( نیز همزمان قسمت پايین Rough Neckکند کارگر سكو )( هدايت میMonkey Boardسكوي دکلبانی )

 استند را کنترل می نمايد.

( را جابجا Caller Standدر روز حادثه، دکلبان پس از استقرار بر روي سكوي دکلبانی، دو استند از نوع کالر )

نمايد. در ادامه در ساعت نها را به پايین منتقل میآ Elevatorو از طريق هدايت لوله هاي مذکور به درون 

که به اين منظور پس از  گیردمی را سكوي دکلبانیاجازه پايین آمدن از  سرحفار  )روز حادثه( از 27:47

نمايد تا پس از پوشیدن آن از طريق سامانه به سمت کمربند نشیمنگاهی حرکت میبازکردن کمربند دکلبانی 

( بین Open Areaسفانه به دلیل بر هم خوردن تعادل از فاصله باز )تسهیل کننده فرود به پايین منتقل شود که متا

Finger Board  وMonkey Board  18از ارتفاع حدود ( متري به سمت پايین و روي سكوي حفاريFloor )

 نمايد.سقوط می

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 

 

  عملیاتی مدون )دستورالعمل تهیهDocumented Operation 

Manual در خصوص نحوه بالا رفتن، پايین آمدن، و چگونگی )

  .انجام عملیات لوله بالا و پايین بر روي سكوي دکلبانی

  انجام( مطالعه آنالیز ايمنیJSA براي شغل دکلبانی ) شناسايی و

 تمامی خطرات مرتبط با آن.

 براي دکلباناندوره آموزشی ويژه کار در ارتفاع  يبرگزار. 

  جلسات آموزشی قبل از شروع به کار )برگزاريTools Box 

Meeting به صورت روزانه و قبل از آغاز هر شیفت کاري به )

 صورت مستمر و منظم 

 آیا می دا س ید؟
 Monkey Board Belts and Derrick Belts 

کننده از سقوط در حین کار کمربند دکلبانی و کمربند پیشگیري 

 شود.توسط دکلبان استفاده می

 
 با توجه به ماهیت خطرناک کار در ارتفاع، اولین اشتباه استفاده نکردن از کمربند ایمنی آخرین  اشتباه می باشد.

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 در دکل حفاريسقوط از ارتفاع منجر به فوت 
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 شيگراد افزا یدرجه سانت 47تا  لریچ يموجود، دما يجو طيبا شرا يساختمان مرکز لریدستگاه چ يهوا و عدم سازگار يبالا یرطوبت نسب لیدر روز حادثه به دل

مناسب و خنك  يتازه با دما يهوا نیمطبوع ساختمان جهت تأم هيتهو ستمیدر س یاساس يهاتيمحدود جاديو ا لریمسئله منجر به ازکارافتادن چ ني. ايابدمی

نسبت  گريد از کارکنان به همراه دو نفر ،يمانكاریشرکت پ رعامليموضوع به مد یرسانپس از اطلاع مانكاریاز کارکنان پ یكيمشكل  ني. پس از وقوع اگرددیم

 یاتیعمل تیقرارگرفته است، از توان و ظرف اختمانبام سپشت يکننده که بر روخنك که برج  دهدینشان م هیاول ی. بررسندينمایو رفع مشكل اقدام م يیبه شناسا

 میکننده، تصممناسب برج خنك يیعدم کارا در خصوصمشكل به وجود آمده و متقاعد کردن کارفرما  یباهدف رفع موقت ی. لذا متوفباشدیلازم برخوردار نم

جدا نموده و در کنار هواکش قبل به برج  یموقت از محل اصل صورتبهکننده قرار دارد( هواکش آشپزخانه رستوران را )که در مجاورت برج خنك ردیگیم

بام، هواکش پشتاز طبقه دوم ساختمان به  هيمنظور بعد از جدا نمودن هواکش آشپزخانه رستوران از محل خود و انتقال چهارپا نی. به همديکننده متصل نماخنك

و همكارانش قبلاً  شانيشد ا انیطور که ب. هماندينمایبت به نصب آن اقدام مسمستقر نموده و ن هيرپاچها يشده بود، بر روکه قبلا نصب یرا در مجاورت هواکش

 يرهاشده در فضا یتيکامپوز يکار، از قطعات و نوارها نيا يکرده بودند و برابه بدنه نصب یتيکامپوز يهاو ورقه چیدستگاه هواکش را با استفاده از پ كي زین

دارنده تابلو حرکت به سمت سازه نگه ی، متوفلذا با توجه به تجربه کار مشابه شرکت استفاده کرده بودند. درسر  یتيکامپوز يتابلو رندهداسازه نگه یداخل

کار( و سازه  مکننده )محل انجابرج خنك يریمحل قرارگ نیب شودی. خاطرنشان مدينما نینصب هواکش را تأم يبرا ازیموردن یتيتا قطعات کامپوز دينمایم

. در کندیپله متصل مبام را به راهقرارگرفته است که پشت یدو، اتاقك کوچك نيا نیوجود دارد و ب کمی شرکت، فاصله درسر  یتيکامپوز يدارنده تابلونگه

 97 حدود ارتفاع با) بامپشت پناهاز جان شانيا دامه. در ادنمايیبه آن اقدام م يینسبت به پاسخگو شانيده و اهنگام تلفن همراه نامبرده به صدا درآم نیهم

که  شدهلیتشك یتيورقه کامپوز كيدارنده تابلو از سازه نگه ی. سطح داخلگرددیشرکت م درسر  یتيدارنده تابلو کامپوز( بالا رفته و وارد سازه نگهمتريسانتی

به داخل سازه  شانيورود ا ديمؤ ،یتيقطعات کامپوز يو در جهت محل نگهدار یتيزورقه کامپو يبر رو یمتوف يپا يبه سازه پرچ شده است. اثرات جا

سطح سازه مذکور و  یعدم استحكام کاف لیبه داخل سازه به دل ی. پس از ورود متوفباشدیم ازیموردن یتيکامپوز هايورقه نیدارنده تابلو با هدف تأمنگه

 يکه بر رو یمتوف يدست و پا اثرات .دنمايیسقوط م نيیبه سمت پا يمتر 13داده و از ارتفاع حدوداً تعادل خود را ازدست یآن از دو بعد، متوف یختگیگسازهم

 است. دهینرس ايجهیاز سقوط و حفظ تعادل است که متأسفانه به نت يریجهت جلوگ شانيفراوان ا تقلاي دهنده¬است نشان ماندهيطبقات برجا هايو لبه واريد

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 

 

 پروانه کار يهاستمیس حیصح يو اجرا يسازنهيو نهاد استقرار 

 تيريمد يسازنهيو نهاد استقرار HSE مانكارانیپ 

 یآموزش يهاو کارگاه ينظر يهاآموزش يبرگزار قيو ارتقاء سطح آن از طر مانكاریپ يهاکارکنان و شرکت یمنيا يهاتیصلاح یابيارز 

 کار در ارتفاع و ... یمني، الزامات اپروانه کار يهاستمیالزامات س رینظ يیهاو مستمر در حوزه يکاربرد

 یقبل از انجام کار جهت بررس یجلسات هماهنگ لیتشك قياز طر مانكاریکارفرما و پ نیب یارتباط سمیو مكان یسازمانارتباطات درون ستمیس تيتقو 

از  نانیها، اطمموجود و رفع آن یاحتمال يهاچالش يیشناسا يو بعد از انجام کار برا نیدر ح یجلسات هماهنگ وه،یش نيو اتخاذ بهتر یفعل طيشرا

 در محل و...( نيه حاضرب يو اضطرار يعاد طيشرا یرسانو اطلاع یمنيا یبحران زاتیکار بودن تجهبهآماده

 (یاقدامات کنترل یاثربخش يریگیو پ سكير یابيخطرات، ارز يی)شناسا هاسكياثربخش ر تيريمد 

 و مورد  يآوردر شرکت جمع ریاخ انیسال یداده در طحوادث رخ هیاز حوادث، کل يآموزمنظور درساز حادثه، لازم است به يآموزدرس

 نیو همچن ازیموردن یتيريو مد یانجام اصلاحات مهندس ،یآموزش يهادوره يحاصله نسبت به برگزار جيو بر اساس نتا ردیقرار گ لیوتحلهيتجز

 .اقدام گردد ازمل يمانورها

 باشد. یم یمنیمانع انجام اصول ا یتجربگ یهمانند ب ادیمواقع تجربه ز یبرخ

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 )بالاي ساختمان( سقوط از ارتفاع
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 ینیاز س يیهااز داربست متحرک مشغول برش قسمت ن با استفادهکناکارروز حادثه  11:77ساعت

دوم ساختمان  ي( در  طبقهلتیاسپ) مطبوع هيتهو ستمیس یمس يعبور لوله ها يمستقر در سقف برا

view Gallery نيیپا يوعده به طبقه  انیجهت  مروز حادثه  11:77ساعت  كينزد انکنبودند. کار 

سقف  يو بنا به علل نامعلوم بر رو ماندهیدر محل باق يکار ریغ ليبه دلا انکناز کار یكي یول روند،یم

سقف  ياز ورقه ها یكيبوده، قرار گرفته است که در اثر وزن بدن  تيکاذب که از جنس کامپوز

بر  يمتر 12از ارتفاع  يتعادل و سقوط و ردنخود جدا شده و منجر به بر هم خو تیکاذب از موقع

وارد آمدن آسب به سر  لیبه دل مارستانیگردد و پس از انتقال به بیدار مبیش یمانیسطح س يرو

 .دينما یجمجمه( فوت م ی)شكستگ

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 
 

  منيانا يبه محل هامجاز آنها  ریان تا اتمام کار تا از ورود غکنکارنظارت بر کار 

 شود. يریجلوگ منينا ا يهاو انجام رفتار

 تیکارفرما بر فعال نظارت HSE تیصلاح یو بررس مانكارانیپ HSE مانكارانیپ 

 هنگام قرارداد و مناقصه

 از طرف  یاحتمال يها و در نظر گرفتن تخلف هاتیفعال  ي هیکل سكير یابيارز

 انکنکار

 کارکنان قبل از انجام کار  تیروزانه مرتبط با فعال آموزشی جلسات برگزاري

(Tool box meetingو تذکر روزانه جهت رعا )و  کار نیح یمنيموارد ا تي

 آشنا ساختن افراد با خطرات موجود در محل 

 و نظارت بر انجام  ردیگیم مکه در ارتفاع انجا يیکارها يمجوز برا صدور

 آن حیصح

  مانكاریتوسط پ یمنيا يهادستورالعمل ياجراحصول اطمینان از  

 موجود مانند مسدود  منيبا توجه به موارد ناا یاقدامات اصلاح حیصح ياجرا

 خطرناک يهاهشدار دهنده محل ميبه محل و نصب علا یدسترس يهانمودن راه
 
 
 

 
 
 
 
 

 آیا می دا س ید؟
  کار در ارتفاع به معنی کار در محلی است که يك

آسیب ببیند.  سقوط از آن واسطهبهتواند می نفر

در صنعت نفت مطابق با ارتفاع دقیق کار 

متر  2/1ي وزارت کار بوده و در حدود هانامهنيیآ

 .شودیمدر نظر گرفته 

 

 کنند. ایدست مه نییافراد پا یرا به واسطه عدم نظارت برا یتخلف و تخط نهیزم دینبا و سرپرستان نیمسئول

 

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 ساختمان يمتر 24از ارتفاع  کارکنان یکی ازقوط س
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يكی از کارکنان ، )روز حادثه( صبح 17ساعت  در

 يی، جهت جابجا(ياز گروه داربست بند) پبمانكاري

برج  يمتر 8به ارتفاع  لیداربست متحرک با کمك جرثق

صعود  ،يکامل حفاظت فرد زاتیبا تجه ،خنك کننده

( به داربست و قرار دادن Beltاز بستن تسمه ) بعد .دينمایم

انتقال داربست متحرک  اتیعمل ل،یآن در هوک جرثق

بلند کردن داربست،  اتیانجام عمل هنگام گردد.یآغاز م

)که روز قبل در سقف  نشده كسیف رچهیبا ت فتیتسمه ل

Cooling tower بصورت موقت قرار  یگاه هیتك يبر رو

 .شودمی رچهیگرفته بود(، برخورد نموده و باعث سقوط ت

باعث برهم خوردن  نيريبه شبكه داربست ز رچهیت سقوط

به  يمتر 8از ارتفاع حدود  زین شانيشده و ا متوفیتعادل 

  .ندينما یسقوط م نیسطح زم

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 

 لیکار در ارتفاع از قب يها ستمیالزام در استفاده از س Life line افراد از سقوط يریو ... جهت جلو گ. 

  جابجايی داربست متحرک پروانه کاراخذ 

 يهاتیو نحوه انجام فعال یابيارز ،یبررس يطرح برا يیاجرا نیمسئول نیجلسات مشترک ب يبرگزار 

 بالا  سكير با

 یابلاغ يهاکار براساس دستورالعمل حیانجام صح. 

 متخصص و مجرب در حوزه  یانسان يرویجذب نHSE 

 تمام مشاغل موجود  یشغل یمنيا لیو تحل هيو تجز سكير یابيمستندات ارز هیکل ياقدام به بازنگر

 .کارگاهدر

 یتخصص يدوره ها يبرگزار HSE تیتوسط مدرسان واجد صلاح. 

 تیصلاح یابيو ارز یمناسب جهت بررس هيرو جاديا HSE جزء. مانكارانیپ 

 کارشناسان و افسران  يضمن خدمت برا یبرنامه آموزش نيتدوHSE که  یزمان آن تا يو اجرا

 .نديلازم را کسب نما تیصلاح کارکنان

 آیا می دا س ید؟
  برپا کردن، پیاده کردن و تغییرات

ها بايد تحت اساسی در داربست

و  تینظارت يك شخص باصلاح

توسط کارگران با تجربه کافی 

 صورت گیرد.

  بايد قبل از انجام فعالیت هاي پر

 يساز منياريسك مانند حمل بار، 

 ي انجام شود.جبهه کار

 

 زمان جابجایی بار معلق نباید افراد در زیر بار قرار داشته باشند

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 بالاي داربستسقوط از 
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 يهاکه قصد پلمپ کردن در انيكی از کارکن)روز حادثه(   8:51ساعت 

محفظه اول و پس از رسیدن به  درپس از پلمپ ، نفتكش را داشته است رازهیش

( يستادهدوم )بصورت ا درمحفظه دوم و در حین اقدام اولیه جهت پلمپ  در

سقوط  داد و متأسفانه از بالاي نفتكش سقوط نمود.تعادل خويش را از دست 

 دنیاز رس شیهنگام و پ نيدر ا شود.یبلافاصله به اورژانس اطلاع داده م يو

 یو تنفس یقلب اءیحاضر در محل اقدام به اح کارکناننفر از  كياورژانس 

، دهيشخص حادثه د تیپس از حضور کادر اورژانس و کنترل وضع .دينمایم

 یبه مرکز در مان یشود و متوفیمشاهده نم شانيدر ا یاتیح مينوع علا چیه

 شود. یانتقال داده م

 
 

  
 
 

 

 
 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 

 ايستگاه پلمپ حضور اپراتور پلمپ زنی بدون کلاه ايمنی چانه دار بر روي  حضور اپراتور با وسايل حفاظت فردي از جمله کلاه ايمنی: در اين حادثه

کار در ارتفاع انجام نشده  طيبودن شرا منيبه منظور ا یو نظارت یخصوص اقدامات کنترل نير ادباشد، زنی و کار در ارتفاع مغاير اصول ايمنی می

 است.

 نصب تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع 

 ( نمودن پلكان بصورت دستی بوده و ارتفاع پلكان قابل تنظیم براي بسته  باز ودر اين حادثه رعايت استانداردهاي لازم در طراحی پلكان متحرک

 باشد(نفتكش هاي با ظرفیت هاي مختلف نمی

  از البسه و تجهیزات حفاظت فردي کارکنانپايش مداوم استفاده مستمر 

 ها پس از سپري نمودن آموزش اي کههفی به اپراتور داده نشده به گون)در اين حادثه آموزش کافیت کی و کافی از نظر کمیت هايآموزش برگزاري

 .(اندكردهلازم را کسب ناز روال شرايط کار ايمن و لزوم استفاده از تجهیزات استحفاظی آگاهی 

 جهت انجام کار ايمن ضمن رعايت کلیه الزامات ايمنی بر اساس دستورالعمل ها، صلاحیت افراد به لحاظ جسمی و   -روش اجرايی/ دستورالعمل

 اساس استانداردهاي لازم بايستی ارزيابی و در کلیه فرآيندهاي کاري مد نظر قرار گیرد.آموزشی بر 

 هاي بررسی هاي دقیق و انجام ارزيابی در اينگونه موارد که تاسیسات داراي قدمت زيادي می باشند بايستی تغییرات بر اساس -طراحی و مهندسی

 گرفته شود.در نظر  غیر ايمنخطرات انجام پذيرد و کلیه شرايط 

  اين حادثه و ساير حوادث و شبه حوادث داراي پتانسیل فاجعه بايستی در کمیته هاي  -از حوادث قبلی آموزيدرسHSE  مورد تجزيه و تحلیل قرار

 موارد مشابه انديشیده شود. گرفته و راهكارهاي لازم براي عدم تكرار

 احتمال آن را کاهش داد. کارکنانمناسب و آموزش  تجهیزات از ارتفاع شدت بالاتری دارد باید با استفاده از با توجه به اینکه سقوط

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 از روي نفتکش سقوط 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid-YP_qarPAhVBiRoKHV1OBm8QjRwIBw&url=http://www.ishn.com/articles/94005-nj-construction-workers--35-feet-up-without-fall-protection&psig=AFQjCNEj-yYKOCnfzLS2BBuBJJIcRWYGeQ&ust=1474886362004508
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 رهیذخ ینیمخزن روزم يبر رو یاساس راتیمعبه دنبال اتمام ت ینفت يهااز شرکت يكی يدر واحد گوگرد ساز

مخزن مذکور صادر  اطراف يهاهفته جهت باز کردن داربست كيبه مدت  مجوز کار گرم ع،يگوگرد ما

عنوان  به گريها و دو نفر دباز کردن داربست يداربست بند برا از کارکنان فرن يكکار  نيا ي. براگرددیم

 نصب شده در آن ناحیه، که داربست مخزن از يیهاقسمت قيعا میجهت ترم (شانيار امكو ه یمتوفر )کا قيعا

شوند. در روز حادثه بر یها، فرستاده مها را نداده بود، همزمان با باز کردن داربستن قسمتآ يقكارياجازه عا

چند  بتیغ.  (چهارم مجوز کار روز) شودیو کار شروع م ردیگیم از محل صورت یاساس مجوز کار گاز سنج

به اطلاع  HSEواحد  قياز طر يو بتیغ گردد. یم يهمكار و یکارها موجب نگران قيانفر از ع كيساعته 

 8در ساعت  يشود که و یکنترل ورود و خروج مشخص م يها نیاز کنترل دورب پس شود.یحراست رسانده م

سپس جستجو مجدداً توسط  وارد شده و از محوطه فنس خارج نشده است. یبه فنس صنعت )روز حادثه(صبح

)روز  14:27در ساعت   هكنيتا ا افتهيادامه  کار در اطراف محل اركمانیو پ يبردار، بهرهیمنيحراست، ا يمهایت

 .شودیم دایپ شانيه گوگرد مذاب جنازه اضچدر حوحادثه( 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 کاری می  وا ید ا جا  د ید؟ شما چه
 

 
 
 

 فضعی يهای طراح یبر اصلاح مهندس یو صدور اقدامات مبن ینیرزميمخازن ز يهاهيچدر هیکل یبررس 

کار  نيا يبرا)داشته باشند  یدر پ توانندیم مخازن نيکه ا يیبالا سكيوجود ر مذکور با يها هيچدر

از  يریجلوگ يبرا يکنار يها ها، قرار دادن زائدهدرازجمله لولا دار کردن  یمهندس يهایطراح ديبا

 . (ردیصورت گ یاقدامات مهندس ريداخل مخزن و سا به هادرسقوط 

  دارند  يیبالا سكيکه ر يیدر خصوص کارها ژهيو به راتیمعو ت يبرداربهره يواحدها نیارتباطات ب

در  يبرداربهره ياركمربوطه و هم يواحدها از یدرخواست راتیمعدر انجام هرگونه ت عيتسر) ابديبهبود 

 . ی(راتیمعانجام کار ت يبرا طیکردن مح منيماده و اآخصوص 

 انجام يکارها يدر اجرا ژهيو خود به یبر کارکنان تحت سرپرست اركمانینظارت مناسب و اثربخش پ 

 ريدقت ز انجام کار تا اتمام کار به يبرا در مجوز شده نییعکه افراد ت ياگونه گرفته تحت مجوز کار، به

 نظر گرفته شوند.

 خطرناک يو محلها ینیرزميمخزن ز ياز ورود افراد به رو يریجلوگ يبرا يیهاحفاظ هیبعت 

  ياجرا طیکه خطرات موجود در مح ياگونه به يکار يمجوزها يدقت در درخواست، صدور و اجرا 

و افراد  شده نعییدقت ت افراد به يکار محدوده شود و يیشناسا یخوب ن بهآ كينزد يهاطیمجوز و مح

 شود. مشخصها نآد آمو رفت يرهایگاه شوند و مسآن محدوده آنسبت به خطرات موجود در 

 آیا می دا س ید؟
 از انجام کار  شیخطرات مرتبط با کار پ

 و يشده و محدوده کار يیشناسا

 نعییدقت ت افراد به يکار ي محدوده

و افراد نسبت به خطرات موجود  شده

 يرهایگاه شوند و مسآن محدوده آدر 

 .شود نعیینها تآمد آو رفت

 كيطبق  دينبا سكير یابيانجام ارز 

را مدنظر  یخاص يعادت فقط بخشها

توسط  سكير یابيارز ديبا دهد، قرار

و  افراد مختلف صورت گرفته

 یقبل کارکنانکه توسط  يیسكهاير

 .ار شوندكشآاند،  نشده دهيد

 ن کار تا اتمامآشود و سرپرست  نتعییدقت  انجام مجوز کار به یمحدوده دیبا شودمیکه مجوز کار صادر  ییجاها ژهیو حساس به یهاطیدر مح

 نظر داشته باشد ریخود را ز یدقت افراد تحت سرپرست به دیمجوز کار با زمان

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 گوگرد مذاب ینیرزمیسقوط به داخل مخزن ز
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دو جداره مخزن شامل  نیشود. کار بیشروع م پروپان مخزن كيجداره  يکار بر رو ،ماه 13بعد از وقفه حدود 

 3در  ديبوده است که بادو جداره مخزن  نیب يگذار قيبه منظور عا يها و تك بندنصب ساپورت ،يریاندازه گ

مخزن  وارهيد نيیاز سمت پا هااپورتصورت بوده است که مونتاژ س نيکار به ا قهيطر .ديگردیارتفاع انجام م

متري  21. با توجه به ارتفاع شودیمانجام روال  نيو دوباره ا ابديیارتفاع ادامه م نيو تا بالاتر شودیشروع م

که دو تا  بیترت ني(. به اروبرو)مطابق شكل  دوشیمنصب  يمتر 28ساپورت در ارتفاع حدود  نيآخر، مخزن

 يبعد يها Courseمتر در  78/2هر  بايبا فاصله تقر يبعد يتا 8مخزن و  وارهياول د Courseها در از ساپورت

در جهت  ديطبق روال، بسكت با ،يمتر 28در ارتفاع  فيرد نی. بعد از نصب ساپورت در اولشوندینصب م

شروع شود که در  نيیآمده و نصب ساپورت ها از سمت پا نيیکرد تا دوباره به سمت پا یبه حرکت م یافق

.  بعد از  کندیداخل آن سقوط م کارکنانمن بسكت به همراه  ر،یدر اثر پاره شدن زنج ،یحرکت افق نیح

سقف مخازن  يکه رو یکارکنان نیمحل حادثه و همچن يکنار يهاداربست يکه بر رو یکارکنانوقوع حادثه 

 27، بعد از حدود یمحل حادثه آمدند که پس از اطلاع رسان بهسقوط بسكت  دنیکردند به دنبال شنیکار م

 مارستانیمنتقل شده سپس به ب يبه بهدار نیشوند ابتدا مصدوم یدو آمبولانس در محل حادثه حاضر م قهیدق

نفر از کارکنان مستقر در سبد سقوط کرده به علت شدت جراحات وارده  2حادثه  نيدر اثر ا .شوندیاعزام م

 .ندينمایفوت م

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

دیواره بیرونی

دیواره داخلی

محل سبد حمل نفرات 
 بل از سقوط

حدود 
28
 

متر

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 

 

 کار در ارتفاع )با توجه به  يها تیفعال يبالابر مناسب برا زاتیاستفاده از تجه

از  یكياست که کار در ارتفاع  يافاز ساخت و ساز به گونه تیماه نكهيا

و  تیفعال نيبه ا ژهيتوجه و ازمندیرود نیفاز به شمار م نيا یاصل يها تیفعال

 باشد(.  یمناسب م زاتیتجه نیتام

 رهایها و زنجخصوص کابل به بالابر يدستگاهها یبررس. 

 در ارتفاع  پروانه کار صدورمخزن  يبه بالا کارکنانامكان مهار کردن  یرسبر

انجام شده در ارتفاع با توجه به  يهاتیفعال یتمام يبه صورت جداگانه برا

 کار  يدستورالعمل کار در ارتفاع و نظام پروانه ها

 در مورد  افراد یمنظور آگاهقبل از شروع کار به یمنيا يجلسه يبرگزار

 کار خطرات مرتبط با

 کارکنان یو دانش کاف تیصلاح شيافزا HSE مانكاریپ  

 پروژه یاختصاص يها تیفعال يبرا يمرتبط برا يهاآموزش يبرگزار 

 زاتیتجه يجامع برا سكير یابيارز انجام  

 آیا می دا س ید؟
 و  یمیپتروش، نفت و گاز يفاز ساخت و ساز در پروژه ها

 ستمیمهم در چرخه عمر س ياز فازها یكيو پخش  شيپالا

 لیآن به دل يبالا سكير نیو همچن تیاز نظر وسعت فعال

باشد. یمرتبط با آن م يها تینقش انسان در اکثر فعال

از  یكياست که کار در ارتفاع  يفاز به گونه ا نيا تیماه

 باشد. یفاز م نيا یاصل يها تیلفعا

 و مونتاژ با  يمخازن از جمله انجام جوشكار يکار بر رو

 یکه افراد در آن جا به مدت طولان يیتوجه به ارتفاع بالا

موقت  منيا يکار ستگاهياستفاده از ا ازمندیکنند ن یکار م

باشد که علاوه  یمختلف م يو قابل حرکت در ارتفاع ها

 کزتمر شيموجب افزا ،یمنيا يکار يبر فراهم آوردن فضا

 .شودمیو انجام کار با دقت بالا  کارکنان

 تجهیزات باید با دقت و حساست زیاد انجام شود. صلاحیت شرکت های انجام دهنده تست باید بررسی شود.تست و صدور گواهینامه سلامت 

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 (Man Basketحمل نفرات ) سقوط سبد
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. شودیخواباندن دکل م يبرا زاتیتجه يسازو اقدام به آماده شده صیچاه، دکل ترخ دنیرس يبرداربعد از به بهره

. روز قبل از حادثه نسبت به شوندیآورده م نيیپادکل  Driver Box(، Tear down) یمقدمات يپس از انجام کارها

قطعات تا  يبازشده و جدا سازابتدا تاج دکل . شودیدکل اقدام م زاتیو تجه آلاتنیباز کردن اجزا و متعلقات ماش

 Bottomدکل  نيريز يهادکل، قاب يجداساز اتیروز حادثه در ادامه عمل کند.یم دایدکل ادامه پ نيريز يقاب ها

section  وLower section و در محوطه دستگاه  شودیجدا م يحفار ياز محل اتصال به سكو تكهكيصورت به

. ندينمایدکل م يکردن قاب هاجدا افراد شروع به  گري. همزمان در سمت دشودیقرار داده م نیزم يبر رو يارحف

مذکور اقدام به باز کردن  يهاکه جهت دو تكه کردن قاب دهدیدستگاه به دو نفر از کارکنان دستور م سیرئ

پهلو قرارگرفته  يرو برنیزم يمذکور که رو يهاقاب نيیقسمت پا يهاچیابتدا پ کارکنان. نديمربوطه نما يهاچیپ

 چیپ ،تا با استفاده از آچار و چكش ردیگیقرار م يابشكه ي( رویها )متوفاز آن یكي. سپس ندينمایبازم را بودند

 يردبان در ضلع مقابل ون ينفر دوم بر رو .دينما زبا بودندر گرفته قرا نیاز زم يمتر 9/2را که در ارتفاع  يیبالا يها

 رويقاب واژگون شده و به  ،يیقسمت بالا چیپ 3تا از  2. بعد از باز کردن کندمیقرار گرفته و با طناب آچار را مهار 

برداشته شده که متاسفانه بر اساس  يو يقاب سقوط کرده از رو ،لیبا استفاده از جرثق. کندسقوط مینفر اول 

  .شودیمشاهده نم شانيدر ا یاتیح مينوع علا چیاظهارات پزشك حاضر در محل ه

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 

 

 نانیو حصول اطم یمنياصول و مقررات ا يبر اجرا يیو سرگروه جابجا يدستگاه حفار سیرئ قینظارت دق 

 یاز هرگونه خطرات و حوادث احتمال يریشگیمنظور پها بهآن قیدق تياز رعا

  و قرار  دکل  يیو جابجا دنیروش برچ يدستورالعمل ها ويژهبه  يیاجرا يهاها و روشوجود دستورالعمل

خود و  رمجموعهيکارکنان ز یکارکنان و سرپرستان مربوطه جهت آگاه هیها در دسترس کلدادن آن

 مؤثر آن ينظارت بر اجرا

  در مورد خطرات مرتبط باکار دادن به کارکنان یمنظور آگاهقبل از شروع کار به یمنيا يجلسه يبرگزار 

  يیو جابجا يدانش سرپرست گروه جداساز شيو افزا تیصلاح یبررس 

  سرپرستان  يبرا يحفار يهادکل يیو جابجا دنیبرچ سكيپر ر يکارها يمرتبط برا يهاآموزش يبرگزار

 و کارکنان

 يیو جابجا يجداساز يها تیفعال يبرا سكير یابيانجام ارز 

  ولئمس مینظارت مستق HSE مرتبط با  منيا زاتیاز فراهم بودن تجه نانیپر خطر و اطم يهاتیبر انجام فعال

 کار

 آیا می دا س ید؟
بعد از کامل شدن چاه و شروع 

 يحفار يها برااز آن، دکل يبرداربهره

. شوندیانتقال داده م گريدر مكان د

 نيتراز حساس یكيدکل  يیجابجا

 باشدیم يحفار اتیدر عمل هاتیفعال

خواباندن دکل  يهاتیکه شامل فعال

(Rig‐down) ( انتقالTransportation )

 . بعدباشدی( مRig‐upدکل ) يیو برپا

 صیچاه کامل شد دکل ترخ نكهيا از

شده،  دهیسپس دکل خوابان شودیم

آن جدا شده و با استفاده از  زاتیتجه

انتقال  ديبه محل جد نیسنگ يها نیماش

 .شود. یداده م

 منجر شود. شتریبه حوادث با شدت ب تواندیبدون حادثه بوده است م یاشتباه گذشته که به نحو اتیبه تجرب ازحدشیدر کار و اعتماد ب لیتعج

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 اپراتور يو افتادن آن بر رو يقاب دکل حفار یواژگون شدن ناگهان
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 عملكردساختمان نصب شده در اتاق نگهبان حراست در اثر  قياعلان حر ستمیس يتابلو 13:77ساعت حدود 

متعلق به پنل  قيحر يداريآلارم د ،يمدار بسته اداره مرکز يهانیدورب ري)بر اساس تصاو شودفعال میدتكتور 

اعلان  ريآژ یثبت شده است ول 13:77نگهبان حراست در ساعت حدود  اتاقنصب شده در  قياعلام حر ستمیس

 13:25است(. مجدداً با فعال شدن دتكتور در ساعت  امدهیبه صدا در ن 13:77در ساعت حدود  قيحر یعموم

در ساختمان  یسوختگ يو بو قياعلان حر ريآژ يشرکت متوجه صدا ينگهبان حراست در ساختمان مرکز

در اطراف  یبه کنترل حراست اطلاع داده و بنابر اظهارات اقدام به گشت زن یموضوع را تلفن يو گردد،یم

 ريآژ ي. با تداوم صداگرددیآتش نم ايدود و  لیاز قب يعاد ریغ طيشرا چگونهیساختمان کرده که متوجه ه

 . ديمانیرا گزارش م یسوختگ يو تداوم بو فتهبا کنترل حراست تماس گر خطر ساختمان مجدداً

شده  اديتوسط نگهبان ساختمان  ،يمتصاعد شده از سقف ساختمان مرکز ظیمشاهده دود غل 13:45در ساعت   

 .گرددیشرکت گزارش م ینشانو آتش یمنيا ستگاهيبه کنترل ا

 نیاول د،ينمایبه محل حادثه م قياطفاء حر اتیعمل يهابمحض اطلاع، اقدام به اعزام گروه ینشانکنترل آتش   

 يساختمان مرکز یطبقه فوقان يبه محل و مشاهده دود و وسعت آتش در انتها دنیپس از رس ینشانآتش میت

. دينمایجهت کنترل و مهار آتش م اتیاقدام به شروع عمل یکمك يرویضمن درخواست نی، غربواقع در ضلع 

و فراخوان  يشهردار ینشانآتش نیو همچن یاتیمناطق عمل گرياز د یکمك ینشانآتش يهاگروه دنیبا رس

به طور  قي( حرقهیدق 45ساعت و  2)بعد از حدود  18:45در ساعت  ینشاننشانان و افسران آتشآتش گريد

 .گرددیکامل مهار م

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 
 

  اعلان تابلو واکنش بموقع و مناسب پس از مشاهده آلارم هشداردهنده در

 (Control panel) قيحر

 در ساختمان ها قيحر سكير یابيانجام ارز 

  ها بر اساس راهنماها و ساختمان یمنيا يادوره يزیو مم ديبازد

  یابلاغ يهادستورالعمل

 ياضطرار طيواکنش در شرا يهادر دستورالعمل يبازنگر (ERPو برگزار )ي 

 ياضطرار طيمقابله با شرا يها نياثربخش، مانورها و تمر یآموزش يدوره ها

 . ياضطرار طيموثر در زمان شرا يهایو هماهنگ

 یبررس نیو همچن یكيالكتر زاتیو تجه ليوسا يادوره يدهايانجام بازد 

 F&G زاتیتجه يدوره ا

 يیاجرا يهاملعدستورال هیضرورت تداوم آموزش کارکنان حراست و ته. 

 آیا می دا س ید؟
  به وجود سقف کاذب در ساختمان مذکور و  توجهبا

 یسقف کاذب و سقف اصل نیمتر ماب 2ارتفاع حدود 

از دتكتور  ستيبایم NFPA 72مطابق استاندارد 

 يعبور کابل ها ریسقف کاذب و مس هیدر ناح قيحر

 شد. یمذکور استفاده م يبرق از فضا

 
 تعطیل می تواند منابع احتمالی حریق را کاهش دهد.خاموش کردن سیستم های سرمایشی و گرمایشی در روزهای 

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 در اثر اتصال برق ساختمان يآتش سوز
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برق کار در حال برش و  کارکناناز  یكيکتابخانه،  یچراغ در سقف سالن اصل کردنبدنبال درخواست اضافه 

از برش سقف کاذب،  یگرد و غبار ناش دیاز سقف کاذب با مته بوده است که به علت تول یسوراخ کردن بخش

شوند و شروع  یاست، فعال م دهمحل برش بو يمتر كيدر فاصله حدود  زیاز آنها ن یكيکه  يدود يآشكار سازها

کنترل  يکه از حافظه تابلوها ی. با توجه به اطلاعاتدينمایم (zone 1کتابخانه ) یدر سالن اصل قيبه هشدار حر

رخ داده است که به دنبال آن در  9:48در ساعت  قيحر هیاستخراج شد،  هشدار اول قياعلام و اطفاء حر يها ستمیس

 يتابلو کنترل آن که در ورود قياز طر قياطفاء حر ستمیس یاقدام به فعال کردن دست يكی از کارکنان، 9:57ساعت 

 ستمیکتابخانه، س يآئروسل در فضا هیو تخل قياطفاء حر ستمیکتابخانه قرار دارد نموده است. پس از فعال شدن س

 يهاآئروسل دنی. به دنبال رسشودمی هیتخل نیز بخش نيا روسلئفعال شده و آ زیبخش قفسه کتابخانه ن قياطفاء حر

و باعث  شودمیفعال  9:58در  ساعت  زیبخش ن نياعلام ا ستمیس ،یگانيو بخش با نیزم ريپخش شده به طبقه ز

 گردد. یم زین هیناح هاي اينروسلئآ هیتخل

در محل حاضر و به دنبال صدور  یآتش نشان يروهایبلافاصله ن ،يمرکز قياعلام حر يها ستمیاز فعال شدن س بعد

محل  یکارکنان به محوطه ساختمان، اقدام به بررس تيکامل ساختمان، آنها با خارج نمودن و هدا هیدستور تخل

از عدم وجود هر گونه  نانیلازم و اطم يهایکه بعد از بررس ندينما یم يآتش سوز یمنبع احتمال يیجهت شناسا

کتابخانه  يموجود در فضا روسلياقدام به خارج نمودن ماده آ اریس هيتهو يهاتوسط دستگاه ،يآتش سوز

شده و کارکنان در  يعاد تیساختمان وضع نیمسئول یبودن محل با هماهنگ منياز ا نانیو بعد از اطم ندينمایم

 گردند.یخود باز م ربه محل کا 11:15حدود ساعت 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 
 
 

 

 و برش  يعمل سوراخ کار هرگونه انجام

 قيشناساگر حر یكيسقف کاذب در نزد

فراهم شدن مقدمات کار از جمله در  با

 قياطفاء حر ستمیقرار دادن س یحالت دست

 ستمیخارج نمودن موقت س سياز سرو اي

 با حضور آتش نشان قياعلام حر

 و آتش  یمنيکردن با واحد ا هماهنگ

 مجوزبا و انجام کار   ینشان

  در مورد نحوه غیر فعال  کارکنانآموزش

به دنبال  قياطفاء حر ستمیس یدست کردن

 مشاهده هشدار کاذب آن

 آیا می دا س ید؟
میكرومتر می باشد. جايی که  17اندازه ذرات آيروسل کمتر از  NFPA 2010بر اساس استاندارد 

به دلیل کاهش ديد و تحريك هاي احتمالی چشم )تا يك ساعت(،  شودمیآئروسل در آن پخش 

ايجاد گازهاي سمی احتمالی در اثر واکنش هاي تولید آيروسل و تولید گدازه هاي داغ در حین 

آئروسل براي اطفاء  NFPA 2010 2-2-4در ضمن بر اساس بند  تخلیه، نبايد کسی حضور داشته باشد.

 ب نمی باشد.از جمله کاغذ مناس Aمواد دسته 

 

اعلام و اطفاء  ستمیساختار س 

بر اساس استاندارد  روسليآ

2717 NFPA 

 

در مورد نحوه برخورد با هشدارهای کاذب سیستم های اعلام حریق و استفاده از سیستم اطفا کننده مناسب متناسب با نوع حریق  کارکنانآموزش 
 از  فاکتورهای مناسب در پیشگیری از وقایع مشابه می باشد.

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 کتاب خانه قیاطفاء حر ستمیفعال شدن س
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اينچ، به علت باز نمودن کامل دکل بوم جرثقیل  3حین آماده شدن جهت انجام عملیات ريسه لوله فولادي  )روز حادثه(صبح  9:27جوشكار پروژه در ساعت 

 .شودمیکیلو ولت، دچار برق گرفتگی القائی  27تراکتوري به اشتباه و نزديك شدن بوم به خط انتقال هوايی برق 

 
 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 مرتبط با حادثه  يها سكيبه کارکنان ، در خصوص خطرات و ر یآموزش يزيلزوم برنامه ر 

 هاي ايمنی، متناسب با نتايج ارزيابی ريسك و بكارگیري آنها در کنترل شرايط ايمنی قبل تهیه چك لیست

 از شروع کار و صدور پروانه انجام کار 

 هاي شرکت منجمله مجموعه مقررات صدور پروانه انجام کار، اجراي کامل قوانین و دستورالعمل

 مشخصات فنی اجراي خطوط لوله 

  پیش بینی ساز و کارهاي لازم در پیوستHSE ها مطابق با ضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و پیمان

 HSEرويه هاي مديريت 

 اتیدر انجام عمل یدانش و تجربه کاف يدارا دار و تیکنترل و نظارت در خصوص استفاده از پرسنل صلاح 

 ی تخصص

  ارزيابی دوره اي عملكردHSE اي و ها و انجام اقدامات جريمهاساس شرايط واقعی پروژهكاران بر پیمان

 مندرج در پیمان تلزامااتنبیهی مطابق با 

  پیش بینی تمهیدات لازم توسط مشاور جهت اعمال نظارت موثر در انجام ايمن کار از حیث صلاحیت

 و تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده و مضافاً روش صحیح و ايمن انجام کار توسط پیمانكار کارکنان

 آیا می دا س ید؟
حريم خطوط انتقال مطابق آيین 

 :نامه وزارت نیرو

 

 رعایت حریم خطوط انتقال برق به منظور جلوگیری از برق گرفتگی القائی الزامی می باشد. 

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 برق گرفتگی حین اجراي عملیات جابجایی لوله
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جهت تعیین محل دقیق عیب شناسايی شده در ، مكاتبه شناسايی لوله با عنايت به انجام پیگرانی هوشمند خطوط انتقال

اينچ صورت می پذيرد. به همین منظور، برنامه ريزي جهت بررسی نقاط معیوب بر  27پیگرانی هوشمند بر روي خط 

 777+2. عملیات حفاري بر روي خط مذکور کیلومتر گیردمیکیلومتر از قبل صورت  8اينچ به طول  27روي خط 

شود که نمايندگان بازرسی فنی منطقه از محل . حدود يك هفته بعد مقرر میشودمیام جهت شناسايی محل عیب انج

ه گذاري آن اقدام نمايند. مسئول محوطه بت به بررسی و صحهوشمند بازديد و نس شناسايی عیب توسط پیگرانی

ل حفاري شده در محل حاضر شده و پس از بررسی علی رغم اينكه شرايط کانا )روز حادثه( صبح 11حدود ساعت 

نمايد. مطابق اظهارات ايشان به مطابق دستورالعمل حفاري و گودبرداري نبوده، اقدام به صدور پروانه کار گرم می

تمهیدات لازم از  ، براي تردد حتماًنمايد که با توجه به شیب زياد ديواره کانالمسئول اجراي کار )متوفی( اعلام می

ل را ترک نمايد. اين در حالی است که در شرايطی که محوطه جهت انجام هر جمله نردبان را پیش بینی و سپس مح

شد. مسئول اجراي کار با توجه به شرايط خاک منطقه و جمع بوده نبايد مجوز انجام کار صادر میناايمن گونه کار 

ختن خاک شرايط را بیل مكانیكی مستقر در محل، آب کانال را خالی نموده و با ري استفاده از شدن آب در کانال با

نمايندگان بازرسی فنی به محل )روز حادثه(  12بازرسی فنی آماده می نمايد. حدود ساعت  کارکنانجهت ورود 

د. لازم به ذکر است با توجه به شرايط کانال حفاري شده نشورسیده و جهت بررسی عیب گزارش شده وارد کانال می

جام بیل مكانیكی ان Bucketتوسط  کارکنانو ايمن به آن، جابجايی  و عدم تعبیه محل و وسیله ورود و خروج مناسب

اينچ در محل حفاري شده  27اينچ گاز دار به صورت تقاطع با خط  2كه يك لوله شده است. از نكات قابل ذکر اين

گوشه کانال قرار داده و در طرف  دروجود داشته است. نماينده بازرسی فنی پس از ورود به کانال وسايل خود را 

مسئول اجراي  زمانديگر با استفاده از برس سیمی نسبت به تمیز کردن محل عیب روي لوله اقدام می نمايد. در همین 

بیل نیز  Bucketشود. بیل مكانیكی وارد کانال می Bucketکار )متوفی( جهت کمك به نماينده بازرسی فنی توسط 

گزارش شده ناشی از  عیبه کمی از نامبرده مستقر می گردد. بررسی اولیه نشان می دهد که در داخل کانال به فاصل

لوله( که قبلاً اتفاق افتاده است. نماينده بازرسی فنی براي  12الی  11خراشیدگی بر اثر برخورد ناخن بیل بوده )ساعت 

سمت ديگر کانال رفته تا وسايل مورد  رد. لذا بهیمیگ PTمشخص نمودن عیوب احتمالی ديگر تصمیم به انجام تست 

قصد خارج شدن از کانال را داشته و به  کار يزمان مسئول اجرا نيدر ارا آماده نمايد.  PTنیاز جهت انجام تست 

خارج می  Lockاپراتور بیل اشاره می کند که ايشان را به بالا منتقل کند. بنا بر اظهارت، اپراتور وقتی بیل را از حالت 

کمر  هیبه ناحیل ب  Bucketبیل تكانی خورده و حرکت می نمايد. در اثر حرکت،  Bucketر يك لحظه نمايد د

. آثار شودمی ايشانشده و باعث فوت  Bucketلوله و نیب يکردن و ریکار برخورد کرده موجب گ يمسئول اجرا

  اينچ در محل حادثه  قابل رويت می باشد. 2خمیدگی لوله 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 

 استفاده از مسیرها و تجهیزات مناسب براي تردد افراد به داخل کانال 

  پیش بینی تمهیدات لازم جهت کنترل و بازديد مستمر ماشین آلات سنگین و خصوصاً اخذ

 گواهینامه سلامت فنی آنها از مراجع ذيصلاح 

  برنامه ريزي در جهت آموزش و بازآموزي کارکنان به صورت مستمر در خصوص فعالیت حفاري 

 ها منجمله مجموعه مقررات صدور پروانه هاي انجام کار و اجراي کامل قوانین و دستورالعمل

 دستورالعمل حفاري و خاکبرداري

 آیا می دا س ید؟
 یخروج لهیهر وس اي هاپلكان، نردبان، رمپ

 4که  يدر محل گودبردار ديبا گريد منيا

عمق دارد، وجود  شتریب ايمتر(  22/1فوت )

فوت  25از  شیب دينبا رهایمس نيداشته باشد. ا

فاصله داشته  افرادمتر( از هر طرف با  5/7)

 باشد.

 

 برای ورود و خروج از کانال حفاری باید مسیرهای دسترسی مشخص ایجاد شود.

 حوادث صنعت  فتدرس آموزی از 

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

  اپراتور( با بیل Bucketاصابت جسم سخت )
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دستور کار رفع گرفتگی از موتورخانه تهويه پشت ساختمان مرکزي توسط واحد خدمات اداري 

هاي روز دستور کار ديگري تحت عنوان رفع گرفتگی از چشمه آنگردد. همچنین فرداي صادر می

کارکنان گردد. مهندسی صادر می توالت مردانه پارت خدمات پشتیبانی توسط خدمات پشتیبانی

خدمات صنعتی و عمومی تعمیرات با در دست داشتن دستور کار صادر شده اقدام به جت زنی و رفع 

ها با هماهنگی خدمات اداري و سرپرست جهت تخلیه کانالد. ننمايگرفتگی مسیرهاي فاضلاب می

ها و مسیرهاي گردد ولی بدلیل پر بودن کلیه کانالگروه شستشوي صنعتی از وکیوم استفاده می

گردد و تخلیه توسط وکیوم متوقف می مربوطه امكان تخلیه شدن منهول هاي فاضلاب وجود نداشته و

تعداد پنج عدد از کانال هاي فاضلاب را با دستگاه واتر جت  بر اساس بررسی مسیرها و تجارب قبلی

 نمايند با اين وجود متاسفانه رفع گرفتگی از مسیرها صورت نمی پذيرد. شستشو و جت زنی می

در زمان جت زدن يكی از منهول هاي فاضلاب بعد از قرار دادن شلنگ دستگاه واتر جت در مسیر 

که منهول ها و در سرويس قرار دادن دستگاه واتر جت، شلنگ جت زنی به همراه اتصالات سري آن 

 ياپراتورفشار داشته است از منهول فاضلاب با سرعت و فشار بالا بیرون آمده و به  Bar 400حدود 

نمايد و باعث وارد آمدن صدمات داشته است برخورد میکه در همین زمان در بالاي مهنول قرار 

جدي به گردن و صورت نامبرده می گردد. در اين زمان بلافاصله دستگاه واترجت توسط اپراتور 

 که به دلیل شودمیگردد و فرد مصدوم به بهداري شرکت انتقال داده دستگاه از سرويس خارج می

 شدت جراحات وارده فوت می نمايد.

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 شما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟
 

  هاي ناايمن در شرکتزم بمنظور جلوگیري از انجام رويههاي لانظارت و به کارگیري کنترل 

 پیگیري اقدامات اصلاحی(ها و هاي شرکت به صورت موثر و کاربردي )بازنگري ريسكشناسايی، ارزيابی و کنترل ريسك فعالیت 

 ها و پرهیز از انجام رويه هاي ناايمن در شرکترعايت دستورالعمل کار با دستگاه 

 ايمن سازي شرايط قبل از انجام کار 

 بازديد دقیق و کنترل تجهیزات و آگاهی از خطرات آنها 

 رعايت دستورالعمل کار در فضاي بسته و منهول ها و تخلیه اصولی آنها 

  آموزشی جهت کلیه مشاغل و برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی شغل جهت گروه هاي هدفنیاز سنجی 

 بازرسی و تائید سلامت تجهیزات قبل  از انجام کار می تواند از حوادث مشابه جلوگیری نماید.

 

 

 

 صنعت  فتدرس آموزی از حوادث 

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

  اپراتوربرخورد شلنگ و اتصالات دستگاه واتر جت با 
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مشغول به  %25پروژه احداث خط لوله در شیب حدود  2تیم عايق کاري و سند بلاست در کیلومتر 

که عموماً وظیفه حمل کمپرسور هوا را بر  يشوند. با توجه به شیب تند در محل، تراکتورفعالیت می

نبوده و لذا اپراتور سايدبوم )نیروهاي پیمانكار( اقدام به حمل کمپرسور هوا  آن ، قادر به حملشتهعهده دا

توسط سايد بوم به محل مورد نظر تیم سندبلاست می نمايد. در هنگام حمل کمپرسور، اپراتور متوجه 

صدا به دلیل  شودمی)وزنه هاي تعادلی( می گردد که با بررسی معلوم  Counter liftصدايی از قسمت 

دن وزنه هاي تعادلی می باشد. پس از توقف کامل بدون اينكه دستگاه را خاموش نمايد، از شل ش

سايدبوم خارج و بر روي زنجیر )شنی( قرار گرفته و با استفاده از يك پین فلزي اقدام به ضربه زدن به پین 

مايد که با فرياد هاي وزنه هاي تعادلی می نمايد. پس از چند ضربه، دستگاه ناگهان شروع به حرکت می ن

ايشان، سايرين متوجه می شوند که اپراتور سايد بوم در تقلاي رهايی از شنی )زنجیر( دستگاه به سمت 

متر، ايشان از دستگاه جدا شده و دستگاه به  17. پس از طی مسافت حدود شودمی پايین سراشیبی کشیده

تیم عايق کار پس از کند شدن سرعت،  کارکناناز متر ادامه می دهد. يكی  25حرکت خود تا حدود 

در اثر اين حادثه اپراتور سايد بوم فوت  هد. ر میا خاموش و در حالت ترمز قرا، آن ربالاي دستگاه رفته

 نمايد.می

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 کاری می  وا ید ا جا  د ید؟شما چه 
 

  مانكاریسالم توسط پ يهااجاره دستگاه/ مانكاریآلات پ نیتوسط واحد ماش يجاریآلات است نیکنترل مدارک ماش  

 یمنيموارد ا تيآلات خصوصاً در رعا نیماشدار  تیصلاح ياپراتورها يریتوجه به کارگ 

 خط ياجرا مانكاریبه کارگاه توسط پ نامهیفاقد گواه يهانیماش هیورود و تخل عدم صدور مجوز 

  مانكاریانجام شده توسط پ شیاز پ سكير یابيانجام اقدامات لازم و مناسب بر اساس ارز 

 بوم دياجاره دهنده سا مانكاریتوسط پ ینامه سلامت فن یاخذ گواه 

  به کارگاه توسط دستگاه نظارتها ممانعت از ورود دستگاه/ توسط دستگاه نظارت يجاریآلات است نیکنترل مدارک ماش 

 طيانجام آموزش توسط شخص واجد شرا/اپراتو ژهينامه و یو گواه یآموزش يهانامه یکنترل گواه 

  پروانه کاراخذ PTW يکار قيعا يهاتیفعال ياز دستگاه نظارت برا 

 از انجام کار توسط ناظر کار شیلازم پ يها ستیچك ل لیتكم /بوم ديمكمل کار با سا پروانه کار دريافت 

 یپروژه، برگزار شرفتیدر پ عیو امکانات لازم جهت تسر زاتیتجه نی، تامییاجرا مانکارانیپ یریاز دستگاه نظارت جهت بکارگ هیدییو اخذ تا یانجام هماهنگ

 .وقوع حوادث موثر واقع گرددپیشگیری از تواند در میروزانه  یاخذ مجوزها و یبحران یها تیفعال یو مناسب برا یتخصص یآموزش یها دوره

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 فوت اپراتور سایدبوم 
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گروهی از کارگران انبار از در محوطه انبار مرکزي يكی از واحدهاي صنعتی دو فعالیت کاري در حال انجام بوده است. 

( دپو شده در Valvesصبح به همراه يك لیفتراک سه تنی در حال انتقال، جابجايی و انبار شیرهاي عملیاتی ) ۀساعات اولی

بعد از ظهر به همراه يك لیفتراک پنج  ۀبوده و گروهی ديگر از ساعات اولی غربیمحوطه باز ضلع شرقی انبار به قفسه هاي ضلع 

ها بر روي کفی مرکزي انبار و انتقال آن ۀ( پخش شده در ناحیTube Bundlesهاي مبدل حرارتی )حال جابجايی لولهتنی در 

هاي کاري اين دو  فعالیت)روز حادثه(  14:27انبار بوده اند. در ساعت  ۀيك دستگاه تريلی جهت خارج کردن آنها از محوط

انبار جهت بارگیري لوله هاي مبدل حرارتی، محل عبور  ۀگروه همزمان می شود، به طوريكه به دلیل ورود تريلی به محوط

لیفتراک سه تنی مسدود می شود و لیفتراک مذکور که پس از انبار کردن تعدادي از ولوها به منظور بارگیري ولوهاي جديد و 

دلیل مسدود شدن مسیر تردد توسط تريلی،  بهپوي ولوها در حال حرکت بوده است بار، به سمت محل دان محلانتقال آنها به 

 یتن 2 فتراکیايستد. در اين هنگام انباردار از راننده لمتر از تريلی از حرکت باز می 5/1اي حدود متوقف شده و در فاصله

منتقل نمايند، وي نیز  یليتر یکف يراهم نموده و بر روف طرافتخته چارتراش از محوطه ا يکند تا تعداد یدرخواست م

کردن تخته هاي چهار تراش و انتقال آنها بر  دایلیفتراک را بدون کشیدن ترمز دستی در حالت روشن ترک می کند و در پ

هدف بالا رفتن روي انباردار با  دامهکمك نموده و در پايان کار مجدداً  به درون لیفتراک باز می گردد. در ا ،یليتر یکف يرو

کفی تريلی و تنظیم تخته هاي چارتراش، روي شاخك هاي لیفتراک سه تنی سوار شده تا از اين طريق به روي کفی تريلی 

منتقل شود. به همین منظور راننده لیفتراک سه تنی اهرم بالا بردن دکل را کشیده تا شاخك ها را به سمت بالا هدايت نمايد، 

 ةدر بالا رفتن شاخك ها از پدال گاز نیز استفاده می نمايد. ولی با توجه به اينكه در زمان حادثه دند اينكه جهت تسريع نضم

جلوي لیفتراک درگیر بوده، در اثر کشیدن اهرم مذکور و استفاده همزمان از پدال گاز، ضمن بالارفتن شاخك ها، لیفتراک با 

 گردد.انباردار با لبه تريلی و از دست رفتن جان وي می Compression جبسرعت به سمت جلو حرکت نموده و مو

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 ما چه کاری می  وا ید ا جا  د ید؟ش
 
 
 
 

 یآموزش يازهاین يیشناسا HSE  ويژه مشاغل انبار و ارتقاي سطح صلاحیتHSE  پرسنل انبار از طريق

 برگزاري دوره هاي آموزشی نظري و عملی مؤثر و کارآمد

  پیاده سازي سیستم هاي نظارتی منظم، مستمر و کارآمد توسط مسئولین انبار وHSE  و حصول اطمینان از

 رعايت الزامات بهداشت، ايمنی و محیط زيست در کلیه مشاغل انبار

   جذب و بكارگیري سريع مسئولHSE مانكاریجد صلاحیت توسط پوا  

 ( طرح ريزي و به کارگیري رويه عملیاتی مؤثر جهت آنالیز ايمنی مشاغلJSAانبار ) 

  طرح ريزي و به کارگیري رويه عملیاتی مؤثر جهت انجام مطالعات شناسايی خطر، ارزيابی ريسك ها و

 با انبار کنترل اثربخش آنها در کلیه تأسیسات، تجهیزات، اماکن و فعالیتهاي مرتبط

 برنامه ريزي و اجراي بازرسی هاي ايمنی بر مبناي ريسك هاي ارزيابی شده. 

 ويژه مشاغل انبار             بروزرسانی و نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي 

 آیا می دا س ید؟
  يمنتشره از سو براساس آمارهاي 

تعداد  انهیسال NIOSHسازمان 

در اثر برخورد با  زيادي از افراد

جان خود را از دست  فتراکیل

دچار صدمات  يا دهند و یم

 شوند.یم يجد

 اين عوامل بروز  نيازمهمتر

باشد و  یم منيعمل نا احوادث 

 منيا اعمال نا نياز شاخص تر

در  یمنيمقررات ا تيعدم رعا

 .باشد یو حمل و نقل م یرانندگ

انجام عملیات حمل، نقل و جابجایی مواد و کالاها در صنعت برخوردارند اما به لیفتراک ها هر چند از  نقش حائز اهمیتی در تسهیل و تسریع در 

 باشد.می هابر نحوه استفاده صحیح از آن نظارتکه نیازمند  همان میزان هم می توانند منشأ خطرات و حوادث متعدد و گاهاً کشنده ای باشند

 

 درس آموزی از حوادث صنعت  فت

 

زی اریان ناطق مرک شرکت نفت م

رس جتوبی هره ربداری نفت و گاز زاگ شرکت ب

 از پشت فتراکیدر اثر ضربه زدن ل یلیو تر فتراکیل نیب یکی از کارکنانکمپرس شدن 


