مقاالت تحليلي-كاربردي

نگاهي مهندسی به اشتباهات انسانی در مدیریت
ایمنی در صنایع نفت و گاز
*

هادی ابراهیم فتحآبادی

مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

با ظهور فنآوريهای جدید و فرآیندها و تجهیزات پیچیدهتر در صنایع نفت و گاز و همچنین در دیگر صنایع ،پتانس��یلهای ایجاد حادثه افزایش
یافته و این موضوع ،مدیریت ایمنی را مشکلتر و البته با اهمیتتر میكند .امروزه در بحث مدیریت ایمنی ،نگاه بهعلل بروز حوادث تغییر کرده است.
صنعت به این نتیجه رسیده که عوضکردن طبیعت انسانها و وادار ساختن آنها به پیروی از روشها و دستورالعملها بسیار مشکل ميباشد و بهتر است
انسانها را همانگونه که هستند بپذیریم .این مقاله با آنالیز برخی از حوادث پرتکرار در صنایع نفت و گاز تالش کرده نگاه کارشناسان ایمنی را بهعلل
بروز حوادث تغییر دهد و جهت انجام اقدامات اصالحی در راستاي بهبود مستمر سازمانها که قسمتی از فرآیند انجام مدیریت ایمنی است پیشنهادهاي
مؤثرتری در قالب گزارشهاي کارشناس��ی ارائه كند .با نگاه دقیقتر بهعلل بروز حوادث روشن میشود که با مواردي مانند اصالحاتي در طراحیها،
تغییراتي در چیدمان دس��تگاهها ،نصب عالئم هش��داردهنده و برچسبگذاریهای مناس��ب ،تهیه و بهروزرسانی دستورالعملها و ارائهي آموزشهای
الزم ،استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب ،دقت در متناسب بودن شغل با توانمندیهای فیزیکی و ذهنی افراد و دقت كافي در تصمیمگیری در سطوح
مدیریتی و کارشناسی ،میتوان از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کرد.
مدیریت ایمنی ،اشتباهات انسانی ،نگاه مهندسی ،صنایع نفت و گاز
مقدمه

صنع��ت نف��ت و گاز در س��الهای اخی��ر با
رش��د فنآوري ،اس��تفاده از تجهیزات جدید،
بهکارگی��ری فرآیندهای پیچیده در فش��ارها و
دماهای بيش��تر ،فرسودگی بسیاری از تأسیسات
قدیمی و  ...روبرو است .اینچنین عواملی باعث
افزایش پتانس��یل خط��ر در صنایع نفت و گاز و
افزای��ش پیامدهای ناش��ی از حوادث آن ش��ده
است .از سوي دیگر فرآیندهای حفاری ،تولید
و ف��رآورش هیدروکربنهای ترش با پتانس��یل

خطر فوقالعادهای همراه است .همهي این موارد
سبب میشود که مدیریت ایمنی در صنایع نفت
و گاز از اهمیت ویژهای برخوردار باشد .اگرچه
امروزه دس��تورالعملها و استانداردهای زیادی
برای انج��ام مدیریت ایمن��ی در صنایع نفت و
گاز وجود دارد اما خأل بسياري نيز در این زمینه
و بهخصوص در بهروزرس��انی این مس��تندات
احساس میشود.
سیس��تم مدیری��ت ایمن��ی ک��ه خ��ود
زیرمجموع��های از نظ��ام جام��ع مدیری��ت
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ایمنی ،بهداش��ت و محیطزیس��ت است شامل
فرآيندي اس��ت که اقدامات تعیین خطمشی ها
و اس��تراتژیها ،س��ازماندهی ،برنامهری��زی و
اج��را ،ارزیابی کارای��ی و اقدامات اصالحی را
دربر میگیرد (شکل.)1-
در اثربخ��ش ب��ودن انج��ام مدیریت ایمنی
در هر س��ازمان اگرچه تمام��ی اقدامات فرآیند
مدیریت ایمنی اهمیت دارند اما مرحلهي تعیین
و انجام اقدامات اصالحی جهت بهبود مس��تمر
سیس��تم از اهمی��ت ویژهای برخوردار اس��ت و
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انجام موفق این مرحله بهمنزلهي بهنتیجه رسیدن
فرآیند مدیریت ایمنی در سازمانهاست .آنچه
در تعیی��ن اقدام��ات اصالحی مورد نیاز اس��ت
بررس��یهای کارشناس��ی ایمنی از جمله آنالیز
دقیق حوادث و یافتن علل بروز آنهاست.
نتای��ج تج��ارب صنعت��ی و گزارشه��اي
کارشناس��ی در دههه��ای اخیر حاک��ی از آن
اس��ت که نهتنها در حوادث خاص صنایع نفت
و گاز بلکه در هم��هي حوادث (رانندگی ،کار
ب��ا جرثقیل ،صنایع هوا فض��ا و  ،)...بیش از 70
درص��د علل بروز ح��وادث بهنحوی ناش��ی از
خطای انسانی بوده است [4و.]3
ترورکلتز که یکی از اشخاص شناخته شده در
زمینهي مهندسی ایمنی در دنیاست و بیش از 40
س��ال تجربه در سمتهای مختلف مهندسی در
صنایع فرآیندی دارد نیز با بررسی گزارشهاي
ح��وادث از  1920به بعد به این موضوع اش��اره
دارد که اغلب گزارشها حدود  90درصد علل
حوادث را خطای انسانی دانستهاند [.]5
در نهمین کنفرانس ساالنهي ایمنی ،بهداشت
و محی��ط زیس��ت ک��ه در س��ال  2013در قطر
برگ��زار گردید ،اعالم ش��د که خطای انس��انی
علت بروز  91ت��ا  96درصد حوادث در صنایع
نفت و گاز بوده است [.]6
ب��ا پذیرفت��ن این موض��وع که عل��ت اصلی
ب��روز ح��وادث خطاه��ا انس��انی اس��ت اغلب
اقدام��ات اصالح��ی ب��ه آموزشه��ای ایمنی
بیشتر ،هش��دارهای ایمنی بیشتر و افزایش تعداد
بازرس��یهای ایمن��ی در تأسیس��ات معط��وف
میگردد .اگر با انج��ام این اقدامات اصالحی،
تغییر محسوس��ی در تعداد حوادث ایجاد نش��د
رخدادن حوادث بهعنوان ام��ری ذاتی و بالقوه
پذیرفته میشود که با توجه به پتانسیل ذاتی خطر
کار در صنایعي مث��ل نفت و گاز قطعاً حوادثی
غيرقابل پیش��گیری رخ خواه��د داد .اما مطلب
حائز اهمیت این اس��ت که نگاه کارشناسی در
یافتن علل بروز حوادث ،نگاه درستی نبوده تا به
کاهش حوادث منجر گ��ردد .باید این موضوع
پذیرفته شود که همیشه میتوان بهتر عمل کرد.

امروزه رویکرد سیس��تمهای مدیریت ایمنی
تغییر كرده اس��ت .صنعت به این نتیجه رس��یده
که عوضکردن طبیعت انسانها و وادار ساختن
آنها ب��ه پی��روی از روشها و دس��تورالعملها
بسیار مش��کل ميباش��د و بهتر اس��ت انسانها
را همانگون��ه که هس��تند بپذیری��م .بيان اینکه
ح��وادث ،ناش��ی از اش��تباهات انس��انی ب��وده
غیرواقعي نیس��ت اما مش��کلی را حل نکرده و
به درم��ان کمکی نخواهد ک��رد .آنچه اهمیت
ویژهای دارد این است که باید فرصت اشتباه را
کاهش داد .اگر پتانسیل خطر در تأسیسات زیاد
باشد حتی افراد بس��یار هوشیار نيز دچار حادثه
خواهند شد.
این نوش��تار ت�لاش میکند ب��ا آنالیز برخی
ح��وادث پُرتکرار در صنایع نف��ت و گاز ،نگاه
کارشناس��ی دقیقت��ری به علل ب��روز حوادث
داشته باشد كه این س��بب خواهد شد اقدامات
اصالحی تنها بهسوي رفع خطاهای انسانی سوق
داده نش��ده و پیش��نهادهاي اصالحی مؤثرتر و
هوش��مندانهتری در گزارشهاي کارشناس��ی
ایمنی ارائه گردد.
تجارب صنعتی نشان داده كه اغلب حوادث
بر اثر علل زی��ر رخ میدهند؛ اگر چه مرزبندی
بین این عوامل روش��ن و شفاف نیست و ممکن
است چندین عامل بههمراه يكديگر عامل یک
حادثه باشند:
خطای انسانی بهدلیل فراموشی و عدمتوجه

ع��دم آم��وزش صحی��ح ی��ا نق��ص در
دستورالعملها و روشهای اجرایی
عدم توانایی کافی ذهن��ی یا فیزیکی برای
انجام کار
تصمیمات نادرست
نق��ص در تجهی��زات ،طراح��ی ،نصب یا
تعمیرات آنها
در ادام��ه هری��ک از ای��ن عوام��ل بررس��ی
خواهند شد.
 -1خطای انسانی بهدلیل فراموشی و عدم توجه

برخی حوادث ممکن است بهعلت بازکردن
یا بستن اشتباهی یک ش��یر یا عدم بهرهبرداری
صحی��ح از آن رخ دهند که اين مورد ناش��ی از
یک لحظ��ه غفلت یا عدمتوجه اپراتور اس��ت؛
مث ً
ال انفجار در اثر بازکردن یک اتصال که فشار
پشت آن کام ً
ال تخلیه نشده است (شکل.)2-
اینگونه حوادث معموالً در س��اعات پایانی
ش��ب یا در حین تعویض ش��یفتها که حواس
افراد کام ً
ال بر کار متمرکز نیست اتفاق میافتد.
بای��د پذیرفت ك��ه در صنع��ت گاهي چنین
اش��تباهاتی رخ خواه��د داد كه باي��د با حذف
فرصته��ای اش��تباه ،تعداد این ح��وادث را به
حداقل رس��اند .ای��ن کار ممکن اس��ت با تغییر
در طراحی (تغییرات سختافزاری) یا تغییر در
روشها و دستورالعملها (تغییرات نرمافزاری)
انجام شود و شیوهي عملکرد افراد تغییر کند.

خط مشی و
استراتژی های
ایمنی
سازمان دهی

برنامه ریزی و
اجرا

اقدامات اصالحی

ارزیابی کارایی

 1فرآیند اجرای مدیریت ایمنی در سازمانها
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در حالت نخس��ت عامل محدودکننده اغلب کلیدهای باالبرها نیز باید فاصلهي استاندارد بین انتق��ال یا س��ایر تجهیرات نف��ت و گاز مث ً
ال در
عملی��ات توپکرانی ،در بس��یاری از موارد از
مباح��ث اقتصادی و گرانب��ودن انجام تغییرات کلیدها رعایت گردد.
عل��ت برخی ح��وادث عدمتوج��ه در زمان آب یا گاز پرفش��ار استفاده میشود .افرادی که
اس��ت و معم��والً در صنع��ت از آن اس��تقبال
نمیش��ود .در حال��ت دوم نکت��هي قابلتوجه ،راهاندازی بوده است .بهطور مثال پس از تعمیر در این عملیاتها دخیل هس��تند باید با خطرات
زمانبر بودن مسأله و نیاز به برگزاری دورههای پم��پ یا کمپرس��ور هن��وز مس��یرهای خطوط کار با س��یاالت پرفشار آش��نایی کامل داشته و
جري��ان باز بوده كه اپراتور اق��دام به راهاندازی از فش��ارها و دماهای طراحی و عملیاتی همهي
آموزشی جدید براي پرسنل است [2و.]1
بهطور مثال درب مخازن باید بهش��كلی تعبیه دس��تگاه كرده و این باع��ث پراکندگي موارد تجهیزات آگاه باش��ند .افرادی که با جرثقیلها
ش��ود که ب��رای بازکردنش نیاز به ایس��تادن در آت��شزا در محیط و بروز آتشس��وزی ش��ده کار میکنند باید حداکثر بار قابلتحمل با توجه
ﺑﻮم ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ
بومﺗﺤﻤﻞ
ﻗﺎﺑﻞ
ﻛﻨﻨﺪ
گونهﻛﺎر
ﺟﺮﺛﻘﻴﻞنﻫﺎ
کهﻛﻪ ﺑﺎ
اﻓﺮادي
ﻃﻮلاز حد
ﺗﻮﺟﻪتاﺑﻪبار بیش
جرثقیلﺑﺎرا بدانند
ﺑﺎرطول
ﺣﺪاﻛﺜﺮب��ه
ﺑﺎﻳﺪطوری
سیستمها
ﻣﻲباید
موارد
اس��ت .در ای
مقابل آن نباش��د .همچنين تعبیه فشارسنجی
ﻨﻨﺪکه)مث ً
ﻗﺎﺑﻞجرثقیل
(ش��کل .)3-در
ﺑﺎﻳﺪهج��ا
ﺟﺮﺛﻘﻴﻞﻫﺎرا جاب
یكهدرمس��یرهای
ﺷﻜﻞ-زمان
ال تا
ش��وند
طراحی
ﺟﺎﺑﻪهاﺟﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ
نكنن��د ﺑﺎر ﻣﺠﺎز
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
.(3
ﺟﺎ ﻧﻜ
اقدامرا ﺟﺎﺑﻪ
تواندﺣﺪ
فشار پشت ش��یر را نشان دهد نيز مي از
مجاز قابل جابهجایی توس��ط
ﺗﻌﺒﻴﻪ بای��د
هس��تند
هنوز باز
کمپرس��ور
پمپ یا
تخلی��هي
اصالحي مناسبي باشد.
بارو.[1
حداکثرو2
ﮔﺮدﻧﺪ ]8
اﺧﻄﺎر
ﺟﻬﺖ
ﻫﺎي ﻻزم
ﭼﺮاغ
ﺷﻮد و ﻋﻼﺋﻢ و
در م��واردی کوچک بودن ی��ا کمنور بودن پمپ روش��ن نش��ود ک��ه ای��ن کار با اس��تفاده برچسب مش��خص ش��ود و عالئم و چراغهای
کلی ِد روی پنل س��بب عدمتوجه فرد ش��ده که از کلیده��ای اتوماتيك و س��ایر دس��تگاههای الزم جهت اخطار تعبیه گردند [8و2و.]1
تنه��ا آموخت��ن کافی نیس��ت؛ یعن��ی باید
بای��د با اصالح پن��ل و اس��تفاده از کلیدهايی با ابزاردقیق قابلاعمال است .در برخی اوقات نيز
اندازهي مناس��ب و واضح مشکل را حل نمود .عدم انگیزه ،حجم زياد کار و خس��تگی باعث بدانیم که چگونه بهنحو مناس��ب از آموختهها
اس��تفاده کنیم .در  1966در حادثهي فیزن در
نصب عالئم هشداردهنده و برچسبگذاریها عدمتوجه و بروز حادثه میگردد [1و.]2
فرانس��ه ،پس از آتش گرفتن مخازن پروپان،
در بس��یاری از ح��وادث پیش��گیرانه اس��ت.
 -1ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ و ﻋﺪمﺗﻮﺟﻪ
اﺟﺮاﻳﻲ  -2ع�دم آم�وزش صحی�ح ی�ا نق�ص در آتشنش��انان فق��ط جه��ت ایزوالس��یون این
متفاوت
رنگآمی��زی تجهیزات با رنگه��ای
 -2ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم آﻣﻮزش ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻧﻘﺺ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و روشﻫﺎي
اﻧﺠﺎم ﻛﺎر
 -3ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ
مخازن از س��ایر تأسیس��ات تالش ميكردند؛
ﺑﺮايهای
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲاز راه
ذﻫﻨﻲنیزﻳﺎیکی
اس��تاندارد
کاهش اینگونه دستورالعملها و روشهای اجرایی
 -4ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ
هرق��در انج��ام کاری س��ادهتر باش��د تهي��ه چراك��ه فکر میکردند ش��یرهای اطمینان اين
سیستمآﻧﻬﺎمعموالً باید با
عالئم ﻳﺎقطع
ﺗﺠﻬﻴﺰات ،است.
 -5ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻘﺺ در حوادث
ﺗﻌﻤﻴﺮات
ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻧﺼﺐ
در اداﻣﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
رنگ قرمز مشخص شوند تا جلب توجه نمایند .دس��تورالعمل انج��ام آن نی��ز آس��انتر خواهد مخ��ازن عمل خواهن��د نمود و مش��کلی رخ
ﺗﻮﺟﻪتریپ (قطع سیستم) معموالً بود .در صورت بروز مش��کل در یک سیس��تم نخواهد داد .در صورتی که این ش��یرها عمل
آالرم و
 -1ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ سیستم
هایﻋﺪم
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ و
ﺷﻜﻞ  -3ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاي ﭼﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮادث ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺑﺎزﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺻﺤﻴﺢ از آن رخ دﻫﻨﺪ
پیچیدهﻓﺸﺎراگر اپراتور به عملکرد همهي نکردند و وقوع انفجار سبب مرگ  18نفر شد
باید با فاصلهای اس��تاندارد از ساير پنلها نصب فرآیندی
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﺪمﺗﻮﺟﻪ اﭘﺮاﺗﻮر اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً اﻧﻔﺠﺎر در اﺛﺮ ﺑﺎزﻛﺮدن ﻳﻚ اﺗﺼﺎل ﻛﻪ
ﺷﻜﻞ.(2-
ﭘﺸﺖ آن ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )
کسی به اشتباه از آنها استفاده نكند .در دس��تگاهها آشنایی کامل نداشته باشد برای حل (شکل.]9[ )4-
شوند تا
آﻣﻮﺧﺘﻪعلم
تحت فش��ار،
طراحی مخازن
طوری ﻛﻪ امروزه
ﺑﺎﻳﺪباید
ﻳﻌﻨﻲاپراتور
خواهد شد.
ﻛﺎﻓﻲاشکال
آﻣﻮﺧﺘﻦ دچار
آن
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛ
ﻣﻨﺎﺳﺐ از
ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺑﻪﻧﺤﻮ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻧﻴﺴﺖ؛
ﺗﻨﻬﺎ
ضخامت
رسیده که
ﭘﺮوﭘﺎن،نتیجه
مهندس��ی به این
شرایط مختلف
دردیده باشد
آموزش
ﺟﻬﺖ اﻳﺰوﻻﺳ
ﻧﺸﺎﻧﺎنبایدﻓﻘﻂ
آﺗﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎزن
بداند ازدر آﺗﺶ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ،کهﭘﺲ
ﺣﺎدﺛﻪي ﻓﻴﺰن
چ��ه کاری انجام ده��د .در حادث��هي رآکتور دیوارهي این مخازن در سقف کمتر از ضخامت
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻼش ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻴﺮﻫﺎي اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫ
هس��تهای چرنوبی��ل در  1986ک��ه از حوادث سایر دیوارهها باش��د و همچنین درزجوشهای
ﺑﻴﺶ
ﻋﻤﻞﺗﺎ ﺑﺎر
ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ را
دنياﻃﻮل
بزرگ ﺑﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎ
 18ﺗﻦ ﺷﺪ )
ﻣﺮگ
ﺳﺒﺐ
اﻧﻔﺠﺎر
ﻧﻜﺮدﻧﺪ و
ﺷﻴﺮﻫﺎ
ﻛﻪ
در
ﺗﻮﺟﻪ.
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد
ﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞﻫﺎ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞرخ
بنابراین
هاست و
قسمت
وﻗﻮعاز بقیه
ضعیفتر
سقف
دقیق
اجرای
اﻳﻦعدم
شود
ﺑﻮمی
ﺻﻮرﺗﻲ م
محسوب
ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺠﺎز
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﻜﻨﻨﺪ )ﺷﻜﻞ .(3-در ﺟﺮﺛﻘﻴﻞﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎر
صورت افزایش فش��ار غیرمنتظره در داخل
ﺑﺮﭼﺴﺐ در
گردید [.]7
ﺟﺎﻳﻲحادثه
ﺟﺎﺑﻪ بروز
ﻗﺎﺑﻞها سبب
دستورالعمل
ﺷﻜﻞ  – 2ﺣﺎدﺛﻪ در اﺛﺮ ﺑﺎزﻛﺮدن اﺗﺼﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﭘﺸﺖ آن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اتصالی
حادث��ه در
بازک��ردن ]8و2
اث��ر ﮔﺮدﻧﺪ
ﺗﻌﺒﻴﻪ
ﻼﺋﻢ و ﭼﺮاغﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ 2اﺧﻄﺎر
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰتأمین فش��ار عملیاتی خطوط مخ��زن و عملنکردن ش��یرهای اطمین��ان ،این
روبی یا
استوکه .[1در الی
تخلیه
ﺣﻴﻦآن
پشت
ﺣﻮاس اﻓﺮاد ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻛﺎر
نشده ﻛﻪ
ﺷﻴﻔﺖﻫﺎ
ﺗﻌﻮﻳﺾ
فشاردر
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺷﺐ ﻳﺎ
ﻧﻴﺴﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎﻫﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه ،ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ
ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺖاﻓﺰاري( ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در روشﻫﺎ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮماﻓﺰاري( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺷﻴﻮهي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.
4

ﻓﺮاﻧﺴﻪ 1966 -
ﻓﻴﺰن
ﺣﺎدﺛﻪي
ﭘﺮوﭘﺎن
ﻣﺨﺎزن
حادثه برای جرثقیل بهعلت برداشتن بار بیش از حد مجاز ﺷﻜﻞ -4
4
در 1966 -
فرانسه
فیزن در
درحادثهي
پروپان در
مخازن
اﻧﻔﺠﺎر انفجار

3
ﺷﻜﻞ  -3ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاي ﭼﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز

10ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ .در  1966در
ﺧﺘﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛

ﻓﻴﺰن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭘﺲ از آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮوﭘﺎن ،آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن از6

ﻴﺴﺎت ﺗﻼش ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻴﺮﻫﺎي اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺸﻜﻠﻲ

ﺪ داد .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ  18ﺗﻦ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ.[9] (4-
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ﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ،ﻋﻠﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮارهي اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن در

مخ��ازن از س��قف دچار ترکیدگی میش��وند.

حرکت از مح��ل بارگیری کرده ک��ه این كار

 -3ع�دم توانایی کافی ذهن�ی یا فیزیکی برای

انجامﺗﺮکاراز ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﺳﺖ و
ﺿﻌﻴﻒ
ﻫﺎي
ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻘﻒمحیط و
آت��شزا در
درزﺟﻮش مواد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦس��بب پخشش��دن
بازرسویهاي دورهاي
ﻫﺎ و انجام
دﻳﻮارهالزم
ﺖ ﺳﺎﻳﺮآموزشهای
ﺳﻘﻒ
کارهای از
ﻣﺨﺎزن
اﻃﻤﻴﻨﺎن،
ﻧﻜﺮدن
حادثهﻋﻤﻞ
ﻣﺨﺰن و
داﺧﻞ
ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه
اﻳﺶ ﻓﺸﺎر
اج��رای گامبهگام
گرديده اس��ت.
دقیق بر بروز
درنظارت
همچنی��ن
منظم از تأسیس��ات و
مختلف
اﻳﻦ انجام
انس��انها در
ﺷﻴﺮﻫﺎي استعداد

رانندگان
ايآموزش
بارگیری و
دستورالعم
جلوگی��ری
ﻫﺎي از ای��ن
پیمان��کاران
کار
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦشهايي
ﺳﻴﺴﺎتالزمواست با انجام آزمای
متفاوت بوده و
ﻧﻈﺎرت
از ﺗﺄ
ﻣﻨﻈﻢ
های دوره
ﻫﺎلي
ﺑﺎزرﺳﻲ
ح��وادثاﻧﺠﺎم
ﻻزم و
آﻣﻮزش
ﻮﻧﺪ.

این .زمینه از وقوع چنین حوادثی پیش��گیری توانمندیهای افراد شناس��ایی شود .مث ً
ﺣﻮادث ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ در
ن از اﻳﻦخواهد كرد.
ال فردی
ﻛﺮد
در برخ��ی ح��وادث اتص��ال فلز ب��ه غیر فلز خواه��د کرد .این م��ورد در بارگیریهای مواد که از توانای��ی ذهنی زیادی برخوردار نیس��ت
ل ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰ ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮده؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮدن
ب��دون درنظر گرفت��ن انبس��اط و انقباض عامل نفتی در دریا نیز اهمیت بسیاري دارد.
برای کار در اتاقهای کنترل با پنلهای پیچیده
ﺷﺪه
ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻮﺟﻮد
ﺎرﻫﺎي
ﻫﺎ و روش
ه��ای نف��ت
ﺣﺎدﺛﻪفعالیت
در
اس��اس
نکردن بر
یعن��ی عم��ل
حادث��هﻛب��وده؛
اﺳﺖ.و گاز در فراس��احل ،مناس��ب نخواهد بود .افرادی که در سایتهای
ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ،
ﺧﻔﮕﻲ
ﺟﺪيبا )
وجودآﺳﻴﺐ
عدم از
اﻓﺮاد را
ﺟﺎن
ﺑﺴﻴﺎري از
دس��تورالعملها
اغلب حوادث
ﻣﻮارد علل
موجود باعث
درروش کارهای
اﻳﻤﻨﻲلها و
ﺎسﻫﺎيدس��تورالعم
ﮔﺎزو بهکاربردن
كردنوشیرها
باز و بسته
ﻫﺎي عملیاتی
دادهگزارش
ﻧﺠﺎتدر آنها
کارها یا اش��کال
و
شده است.
ش��ده س��ایر ادوات عملیاتی بهصورت دستی سروکار
اﺳﺖ.
ارﺗﻔﺎع رووش( ...
ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم از
حادثهاﺛﺮ
آﺳﻴﺐ در
ﺧﻂ[11و.]10
(شکل)5-
ﺗﺎﻧﻜﺮایمنی
اﻳﻨﻜﻪلباسه��اي
اس��تفاده ازازماس��ک و
باش��ند
حداقلي
توان فیزیکی
دارند باید
ﺗﺎﻧﻜﺮ
داش��تهي
راﻧﻨﺪه
ﮔﺮدد
ﺟﺪا
ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻨﻨﺪه از ﺗﺎﻧﻜﺮ
استﻳﺎ
ﭘﺮدرﺷﻮد
ﻓﺘﺎده ﻛﻪ ﻗﺒﻞ
بس��یاری از موارد جان افراد را از آس��یبهای
باید اپراتورها از صحیح بودن دستورالعملها وگرنه همین مورد سبب بروز حادثه خواهد شد.
ت ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪاﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ از ﻣﺤﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺒﺐ
جدی (خفگ��ی و گاز گرفتگی ،پاش��ش مواد اطمینان حاصل نماین��د و انجام آن را ضروری ت��وان فیزیکی زياد در بس��یاری از عملیاتهای
ﮔﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺑﺎرﮔﻴﺮي و
ﺶزا در ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﺟﺮاي ﮔﺎمﺑﻪ
ش��یمایی ،آسیب در اثر سقوط اجسام از ارتفاع بدانند .در غیر اینصورت از انجام آنها سرباززده حف��اری از اهمیت وی��ژهاي برخوردار اس��ت.
حریقﻣﻮاد
ﻫﺎي
ﻣﻮرد
ﻛﺮد
ﺧﻮاﻫﺪ
وﻗﻮع
زﻣﻴﻨﻪ) از
اﻳﻦ
عم��ل می
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮيهي خود
است.ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻮادﺛﻲ و بر اس��اس تجرب��
نجات داده
و ...
ﺑﺎرﮔﻴﺮياطفاء
درکه عضو تیمهای
اف��رادی
کنند ..دراﻳﻦهمچنین
يبارگیری
ﺖ ﺑﺴﻴﺎر در
داردها .اتف��اق افتاده که قبل از اینکه برخی موارد همین عدمرعایت دس��تورالعمل و و امداد و نجات میش��وند باید توان و آمادگی
باعث بروز حوادث شده
اس��اس تجربه
اﻏﻠﺐ تانکر عمل
ﻋﻠﻞهکنن��ده از
ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ،خ��ط تغذی
و ﮔﺎز درتانک��ر پر ش��ود یا
داشته باشند.
و زيادی
فیزیکی
ﻛﺎرﻫﺎ ﻳﺎ اﺷﻜﺎل در
روش
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ
وﺟﻮد
ﺣﻮادث برﻋﺪم
ج��دا گ��ردد رانن��دهي تانک��ر بهگم��ان اینکه اس��ت .بازرس��یهای ایمنی جه��ت اطمینان از
ﺖ )ﺷﻜﻞ 10] (5-و .[11
عملی��ات بارگی��ری بهاتمام رس��یده ش��روع به رعایت دستورالعملها ضروری است.
 -4تصمیمات نادرست
تصمیمات نادرست ممکن است توسط افراد
3rd party error
Act of war / during
9%
عملیاتی یا مدیران اتخاذ گردد .در برخی موارد
warsit / sabotage
1%
ممکن اس��ت توس��ط افراد عملیاتی یا با دستور
Improper design
Unsafe produce
8%
37%
مدی��ران ،عالئم و سیس��تمهای هش��داردهنده
Other
1%
 bypassش��وند تا تولید متوقف نگردد یا تولید
بیش��تری انجام گیرد و همی��ن عامل باعث بروز
حادثه گردد .سیس��تمهای حفاظتی بههیچوجه
نباید ایزوله یا  bypassشوند و اگر هم در زمان
Unsafe act / No
produce
تعمی��رات نیاز به این کار باش��د باید بر اس��اس
44%
ﺷﻜﻞ  -5ﻋﻠﻞ ﺣﻮادث در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞدس��تورالعملها ،انجام حداقل ایزوالسیون و با
 5علل حوادث در صنایع نفت و گاز در فراساحل
اطالع افراد مس��ئول انجام گی��رد .برخی اوقات
ممکن اس��ت یک کار عملیاتی به دستور مدیر،
اهمیت رخداد
بدون اخ��ذ مجوز کار یا خ��ارج از محدودهي
مج��وز انجام ش��ود و همین عامل س��بب بروز
7
اشتباه مدیریت
حادثه گردد.
مدیران باید بهصورت مداوم با گروه عملیاتی
اشتباه کارکنان
خود هم��راه باش��ند یا ب��ا انجام بازرس��یهای
دورهای و مش��اهدات م��وردی ،صحت اجرای
نقص در تجهیزات
تعداد رخدادها
دس��تورالعملها را كنت��رل کنند .اگ��ر مدیران
ارش��د به موض��وع ایمنی توجه خاص نداش��ته
 6اهمیت اشتباه در تصمیمگیری در سطح مدیریت و در سطح کارکنان
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باش��ند کارکنان نیز به موض��وع ایمنی بیتوجه
خواهند بود .برخی مدیران ارش��د در جلس��ات
عملیاتی ش��رکت نمیکنن��د و بههمین دلیل در
هن��گام تصمیمگیری دچار مش��کل میش��وند.
در تصمیمگیریهای عملیاتی بهويژه در صنایع
نفت و گاز ،بلوغ فنی مدیران از اهمیت ویژهای
برخوردار اس��ت و تصمیمات اش��تباه میتواند
عواق��ب جبرانناپذی��ری بهدنبال داش��ته باش��د
(شکل .)6-در برخی اوقات مدیران برای حفظ
منافع بیش��تر ریس��کي را میپذیرند و کارکنان
خود را آگاهانه در معرض خطر قرار میدهند.
مدیران در بحث ایمنی باید کام ً
ال آموزش دیده
باش��ند .همچنین باید در خصوص مس��ائل ایمنی
پیگیر بوده و موارد را تا حصول نتیجهي مناس��ب
رها نکنند و تا مدتی موضوعات مدنظر را از طریق
گزارشها و بازرس��یها دنبال نمایند .ضمن اینکه
در مباح��ث ایمنی در صورت ل��زوم ميتوانند از
کمک مشاوران متخصص ایمنی استفاده نمایند.
 -5نق�ص در تجهی�زات ،طراح�ی ،نص�ب ی�ا
تعمیرات آنها

برخی اوقات طراحی فیزیکی دستگاه طوری
اس��ت که فرد بهراحت��ی نمیتواند ب��ا آن کار
کند .مث ً
ال ممکن اس��ت اتاقک جرثقیل طوری
طراحی ش��ده باشد که امکان دیدن همزمان بار
و دسترس��ی به پنل کنترل امکانپذیر نباش��د و
حادثهای رخ دهد .در برخی موارد ش��یرآالت
دور از دسترس طراحی ميشوند یا بهدلیل عدم
روغنکاری منظم ،س��فت و غیرروان هستند و

همین عامل باعث بروز حادثه خواهد شد.
با تغییر طراحی باید شانس و فرصت اشتباه در
عملیات بهحداقل برس��د .یعن��ی در طراحی باید
ایمنی سرلوحهي کار مهندسی باشد .اما در پارهاي
اوقات ممکن است راه عملی و مقرونبهصرفهاي
در طراحی وجود نداش��ته باشد .در طراحی باید
همهي اس��تانداردها ،آییننامهها و  ...مدنظر قرار
گیرند .اصوالً طراحی نباید بهشیوهای باشد که با
یک اش��تباه ساده در باز و بستهکردن یک شیر یا
زدن اشتباه یک کلید حادثهای بزرگ رخ دهد.
معموالً رعای��ت اس��تانداردها و آییننامهها این
موارد را پوش��ش میدهند و فرصت اشتباه را به
حداقل میرسانند.
گاهی اوقات حوادث بهعلت اشتباه در نصب
یا تعمیرات رخ میدهد .س��اپورتی که موقت و
برای س��هولت کار نصب شده و بعد از عملیات
در محل باقی مانده یا پالگی که برای آزمایش
در محلی نصب ش��ده و در هیچ نقش��های ثبت
نمیش��ود میتواند علت بروز حادثه باش��د .در
برخی موارد لولهها بهدرس��تی ساپورت نشده و
دچار خستگی و نقص میگردند.
معموالً بازرسی میتواند نقص در تجهیزات،
طراحی ،نصب یا تعمیرات را مش��خص نمایند.
دقیقترین بازرس��یها اغلب توسط تیم مسئول
راهاندازی انجام میگی��رد .زیرا آنها از عواقب
نواقص پنهان در تأسیسات آگاهند.
گاه��ی اوقات بهعلت عدم بازرس��ی صحیح
در فرآین��د خرید ،کااله��ا و تجهیزات معیوبی
خریداری میشوند که برخی از آنها در فرآیند

س��اخت و مونتاژ بهوج��ود آمدهاند .این کاالها
ک��ه اغل��ب آزمایشهاي الزم جه��ت حصول
اطمینان از مناس��ب بودن برای عملیات را پشت
سر نگذاش��تهاند ممكن است سبب بروز حادثه
ش��وند .این مورد بهويژه در خصوص کاالهایی
که قرار است در تأسیس��ات هیدروکربن ترش
استفاده شوند از اهمیت خاصي برخوردار است.
نتیجهگيري

یکی از مهمترین بخشه��ای اجرای فرآیند
مدیری��ت ایمنی در س��ازمانها ،تعیین و اجرای
اقدام��ات اصالح��ی مؤثر جهت ارتقاء س��طح
ایمنی سازمان است كه الزمهي آن بررسيهاي
كارشناس��ي ايمن��ي از جمل��ه تحلي��ل حوادث
ميباش��د .امروزه نگاه کارشناسانه به علتیابی
بروز حوادث تغییر كرده اس��ت .در گذشته در
بس��یاری از موارد بدون واکاوی موش��کافانهي
حوادث ،خطای انس��انی را عامل ب��روز حادثه
بهحساب ميآوردند .اما امروزه در بررسیهای
ایمن��ی ،توج��ه بیش��تری بهنح��وهي طراحی و
چیدم��ان تجهیزات ،صحت دس��تورالعملهای
اجرایی و تضمین رعایت آنها توسط کارکنان،
تطاب��ق تواناییهای فیزیکی و ذهنی افراد با کار
مورد نظر ،وجود عالئم و هشدارهای مورد نیاز،
ارائهي آموزشهای مؤثر و درس��تي تصمیمات
اتخاذ ش��ده در سطوح کارشناسی و مدیریتی و
 ...معطوف میگردد .این بررس��یهای دقیقتر
منجر ب��ه ارائهي اقدامات اصالحی مؤثرتر و در
نتيجه کاهش چشمگیر حوادث خواهند شد.
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