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مديريت مخاطرات، مدل سازي و ارزيابي پيامد نشتي از مخزن تفكيك گر 
سكوي نفتي نوروز جديد

فريده گلبابايي1  دانشگاه علوم پزشكى تهرانرحيم بهوندپور*  شركت نفت فالت قاره ى ايران 

سكوهاي نفتي به دليل شرايط عملياتي حاد، تراكم زياد تجهيزات و پرسنل و همچنين حجم قابل توجه مواد هيدروكربني و شيميايي گوناگون، 
پتانســيل فراواني جهت بروز حوادث بزرگ و بحراني و نيز زيان هاى اقتصادى هنگفت ناشــي از آنرا دارند. مطالعه ي حاضر با هدف شناســايي و 

ارزيابي ريسك و آناليز پيامد حوادث فرآيندي با رويكرد پيشگيري، كنترل و آمادگي در برابر اين حوادث انجام شده است.
در اين پژوهش يك بررسي موردي با هدف شناسايي و ارزيابي مخاطرات و آناليز پيامد حوادث فرآيندي روي مخزن تفكيك گر نفت و گاز2 
سكوي نفتي نوروز جديد انجام شده است. در تحقيق حاضر جهت دست يابي به فرآيند مديريت مخاطرات و اثرات آنها3، ابتدا با روش مطالعه ى 
عمليات و خطر4، خطرات شناسايي و ارزيابي شدند و سپس جهت آناليز پيامد آنها و به منظور تعيين خطرات و تلفات احتمالي، به كمك نرم افزار 

تخصصي5PHAST حوادث فرآيندي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
در نهايت از ميان 10 گره تعيين شــده براي مطالعه ي عمليات و خطر، مخزن تفكيك گر نفت و گاز بيشــترين انحراف و شــديدترين پيامدها را 
داشته است. با شبيه سازي نشتي 25 ميلي متري اين مخزن، انتشار گاز همراه نفت تا فاصله ي 172 متري، امكان آسيب رسيدن به تجهيزات و مرگ 
آني افراد در اثر تابش حرارتي ناشي از آتش فوراني و آتش استخري به ترتيب تا فواصل 85 و 14 متري برآورد شده كه براي پيشگيري از حوادث 
بحراني ضروري اســت فرآيند مديريت مخاطرات در اين ســكوي نفتي به شــكل دوره اي بازنگري گردد. ضمن اينكه بايد دستورالعمل مديريت 

بحران در سكو نيز تدوين شده و آموزش الزم براي تمامي سطوح پرسنل برگزار گردد.
HAZOP ، PHAST،آناليز پيامد، فرآيند مديريت خطرات و اثرات آن، مخزن تفكيك گر نفت و گاز

(rahimbehvand@gmail.com) نويسنده ى عهده  دار مكاتبات*

مقدمه
همواره مخاطرات بالقوه اي در صنايع و تأسيسات فرآيندي وجود دارد 
كه ممكن است موجب بروز جراحات، صدمات جاني، خسارت هاي مالي 
و زيست محيطي شود. سكوهاي نفتي به دليل شرايط عملياتي حاد، تراكم 
زياد تجهيزات و پرســنل و همچنين حجم قابل توجه مواد هيدروكربني و 
شيميايي گوناگون پتانسيل بالقوه اي جهت بروز حوادث بزرگ و بحراني 
دارند. از ســوي ديگر، فن آوري پيشــرفته نيز ضامن پيشــگيري از حادثه 
نيســت و پتانســيل خطر همواره وجود دارد. حوادث ممكن است به دليل 
اشــكال در طراحي فرآيند، نقص فني تجهيزات يا خطاهاي انســاني رخ 
دهند [1]. به گواهي آمار و ارقام، خســارت  هاي ناشي از اين حوادث در 
جهان فراوان است و جهت پيشگيري از آنها بايد تدابير خاصي انديشيده 

شده و مفهوم سيستم مديريت HSE مورد توجه ويژه قرار گيرد.
قلب سيستم مديريت HSE، فرآيند مديريت خطرات و اثرات آنهاست 
[2]. يكي از مســائل مطرح در سيســتم مديريــت HSE صنايع، مديريت 
بحران يا واكنش در شرايط اضطرارى است. پيامدهاي وضعيت اضطراري 

از جمله توقف فعاليت هاي تجاري ســازمان، قطع توليد، بروز خســارات 
مالي، جانــي يا زيســت محيطي، تهديــد دارايي هاي جامعه، خدشــه دار 
شدن اعتبار ســازمان، پرداخت جرائم قانوني، از دســت دادن مشتريان و 
... مي تواننــد صدمات جبران ناپذيري به ســازمان وارد كننــد [3]. فرآيند 
مديريت مخاطرات و اثرات آنها شامل چهار مرحله ي شناسايي خطرات، 

ارزيابي ريسك، كنترل و جبران6 است [2].
براي شناسايي مخاطرات موجود در يك فرآيند و ارزيابي ريسك آنها، 
روش هاي بســيار متنوعي وجود دارد كــه از جمله مهم ترين آنها مي توان 
،  و HAZOP اشــاره كــرد. از اين   ،  ، بــه 
روش هــا، HAZOP شناخته شــده ترين و معتبرترين روش بــراي ارزيابي 

كيفي ريسك در صنايع فرآيندي است [4].
مطالعه ي عمليات و خطر روشي سيستماتيك براي شناسايي مخاطرات 
و مشــكالت عمليات اســت كه مي تواند ســبب از كار افتادن بخشــي از 
تجهيزات و آســيب رســيدن به پرسنل يا محيط زيست شــود. اين روش 
به طور معمول براي موقعيت هايي كه بين ســخت افزار، نرم افزار و اپراتور 
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ارتباطــي وجود دارد بــه كار مي رود HAZOP .[5] يكــي از متداول ترين 
روش هاي آناليز مخاطرات فرآيندي است كه در بين روش هاى مختلف، 
بيشــترين كاربرد و مقبوليت را دارد. اين روش عبارت اســت از رهيافتي 
گروهى و سيســتماتيك جهت شناســايى خطرات فرآيند و ناكارايى هاى 

سيستم [1].
پس از شناسايي و ارزيابي مخاطرات، فرآيند مديريت ريسك واحدها 
نيازمند ارزيابي شدت تأثير و عواقب مخاطرات موجود جهت استفاده در 
مرحله ي ارزيابي ريســك و تدوين دســتورالعمل مديريت بحران اســت. 
ارزيابــي اين آثار و عواقب از طريق روش ارزيابي پيامد صورت مي گيرد 
[6]. در ايــن مرحله پس از درنظــر گرفتن تمامي عوامل مؤثر بر پيامدهاي 
ناشي از سناريوها، مدل سازي پيامدها انجام مي شود؛ يعني توسط مدل هاي 
رياضي، توالي رخدادها پس از وقوع يك ســناريو پيش بيني خواهد شد. 

اين رخدادها عموماً شامل سه مرحله ي تخليه، انتشار و پيامد هستند.
اغلب ســناريوها به صورت خــروج ماده اى خطرنــاك از يك منبع در 
اثر ايجاد نشــتي يا پارگي درنظر گرفته مي شــوند. بنابراين ابتدا با توجه به 
شــرايط حاكم، مدل ســازي چگونگي تخليه ي مــاده ي خطرناك از منبع 
انجام مي شود كه نتايج آن شامل نرخ، سرعت و فاز جريان خروجي است. 
پس از تخليه ى منبع، انتشــار انجام مي شود كه نتايج حاصل از مدل سازي 
اين بخش به صورت توزيع غلظت مواد رها شــده نسبت به زمان و مسافت 
از منبع انتشــار ارائه مي گردد. پس از انتشار ماده  ي خطرناك و با توجه به 
نوع تخليه ي مواد (دائمي يا ناگهاني) و شرايط فيزيكي محل انتشار (مقدار 
تراكم تجهيزات و وجود يا عدم وجود منبع جرقه) ممكن است پيامدهاي 
آتش سوزي يا انفجار بروز كند [7]. نتايج حاصل از مدل سازي اين پيامدها 
نيز به صورت شدت تابش ناشي از آتش يا موج انفجار ناشي از انفجار در 
موقعيت هاي مختلف نسبت به محل وقوع سناريو ارائه مي شود [8]. با توجه 
به اهميت مخاطرات مربوط به نشــتى مخازن، اين پروژه با هدف شناسايي 
و ارزيابي ريســك و آناليز پيامد حوادث فرآيندي با رويكرد پيشــگيري، 
كنتــرل و آمادگي در برابر حوادث فرآيندي تعريــف و به مرحله ي اجرا 

درآمده است.

1- روش بررسي
اين پروژه در سه مرحله و به شرح زير انجام شده است:

1-1- معرفي فرآيند مورد مطالعه (فرآيند مخزن تفكيك گر)
مخازن تفكيك گر11 جهت جداســازى گاز، نفت و آبي كه مستقيماً از 
چاه (يا چاه هاي) نفت يا گاز توليد مى شــود مورد استفاده قرار مى گيرند. 
ايــن مخازن عمودي، افقى يا مايل هســتند و كاربرد دوفازى و ســه فازى 

دارند. ســكوى نفتى نــوروز جديد دو مخزن تفكيك گــر دو فازى افقى 
(جهت جداســازي گاز و مايع) و يك مخزن جداكننده ي آزمايش دارد. 
مشخصات فرآيندي اين سناريو در جدول-1 و نمودار فرآيند توليد نفت 

و مخزن جداكننده در شكل-1 ارائه شده  است [9].

1-2- ارزيابي ريسك
ارزيابــي ريســك در صنايع فرآيندي روشــي جهــت مديريت بهتر و 
كارآمدتر ايمني فرآيندهاســت. در اين ارزيابي، تخمين ريســك انجام و 
در خصوص قابل تحمل بودن آن تصميم گيري مي شــود. براي شناســايي 

 1  مشخصات فرآيندي سناريوي انتخاب شده

نفت، گاز و آبمحتويات
C ˚60دما
Bar 15فشار

3/2m × 12/2طول و عرض
افقيوضعيت
كربن استيلجنس
90m3حجم

 2  اطالعات مربوط به شرايط آب و هوايي منتخب

F2  شرايط آب و هوايى 1 يا
C ˚7دما

100٪رطوبت
m/s 2سرعت باد
Fپايداري جوي

D5 شرايط آب و هوايى 2 يا
C ˚43دما

50٪رطوبت
m/s 5سرعت باد
Dپايداري جوي

1  نمودار فرآيند توليد نفت و مخزن جداكننده
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و ارزيابــي ريســك مخاطرات در ســكوي نفتي نوروز جديــد از روش 
HAZOP استفاده شده است [5]. در اين مطالعه 10 گره12 عملياتي تعيين و 

12 نوع انحراف13 مشــاهده شد و پيامد و سناريوهاي متعدد منتج به آتش، 
انفجار و انتشــار گاز به دست آمد. به دليل بيشترين انحراف (7 انحراف) و 
شــديدترين پيامدها در تفكيك گر نفت و گاز، مطالعــه روي اين مخزن 

انجام شد.

1-3- ارزيابي پيامد
نرم افزارهاي زيادى جهت تســهيل مدل ســازي وجــود دارد. نرم افزار 
PHAST-Ver 6.54 شــركت DNV از جملــه ي اين نرم افزارهاســت كه 

مي تواند تخليه و انتشــار مواد را مدل ســازي كرده و در ادامه آثار ناشــي 
از پيامدهاي آتش، انفجار و نشــر مواد سمي را بررسي نمايد. اين نرم افزار 
چگونگي حركت و تغييرات فيزيكي و شــيميايي تــوده ي مواد از هنگام 
تخليه به محيط تا مكان تأثيرگذاري را به دقت مدل سازي كرده و پيامدهاي 
محتمل را پيش بيني مي نمايد. در اين مطالعه شــرايط تجهيز فرآيندي براي 
نرم افــزار تعريف شــد و نرم افزار احتمال بروز نوع حريــق و انفجار در اثر 
اين نشــتي را مشــخص كرد. از چالش برانگيزتريــن بخش هاي مطالعات 
ارزيابي پيامد، انتخاب اندازه ي مناســب نشــتي است كه تأثير قابل توجهي 
در نتايــج حاصل دارد. انتخاب نشــتي هاى بزرگ ســبب تخليه ي تمامي 
حجم مواد پرمخاطره ي موجود با نرخ زياد و بروز حادثه اي با شدت بسيار 
زياد در زماني كوتاه مي شــود و انتخاب نشــتي هاى كوچك سبب تخليه 
مــواد پرمخاطره با نرخ كم و بروز حادثه با شــدتي كم در مدتي طوالني 
خواهد شــد. از آنجا كه روش هاي مدوني بــراي انتخاب اندازه اي خاص 
وجود ندارد با توجه به حجم محاســبات، معمــوالً براي تكميل مطالعات 
از ســه اندازه ي مختلف نشــتي 5 و 25 و 100 ميلي متر استفاده مي شود كه 
نماينده ي نشــتي هاي كوچك، متوسط و بزرگ هستند. از آنجا كه نشتي 
25 ميلي متري از لحاظ تعداد نشــتي و شــدت پيامد بين دو اندازه ي ديگر 
قرار دارد [1] مطالعه روي اين اندازه نشــتي انجام شــد. براي اين پژوهش 
شــرايط آب و هوايي F2 يا شرايط جوي پايدار (عموماً در فصل زمستان) 

و D5 يا شرايط جوي ناپايدار (عموماً در فصل تابستان) درنظر گرفته شده 
اســت. در جدول-2 اطالعات مربوط به شرايط آب و هوايي منتخب اين 
مطالعه براي ســناريوي حاضر و با توجه به ميانگين اطالعات هواشناســي 

ارائه شده است.

2- يافته ها
2-1- انتشار گاز

نتايج حاصل از مدل سازي انتشار گاز همراه نفت در سناريوي نشتي 25 
ميلي متري در شكل هاي-2و3 ارائه شده است.

بــا توجه به اين شــكل ها در اثر انتشــار گاز همراه نفــت، غلظت معيار 
14IDLH در شرايط آب و هوايي زمستان (F2) تا فاصله ي 172 متري و در 

شرايط آب و هوايي زمستان (D5) تا فاصله ي 160 متري گسترش مي يابد 
كه در اثر اين پيامدها احتمال تلفات مشاهده نمي شود.

2-2- آتش فوراني15
نتايج حاصل از مدل سازي آتش فوراني در اثر وقوع سناريوي نشتي 25 

ميلي متري در شكل-4 ارائه شده است.
نتايــج مهــم حاصل از مقايســه ي نمودارهاي حاصــل از آتش فوراني 
(شــكل-4) با مقادير معيار در شرايط آب و هوايي زمستان (F2) و شرايط 

 3  فاصلــه ى مركز ســناريو تا معيارهاي تعريف شــده جهت 
مقايسه ي شدت تابش ناشي از آتش فوراني

شدت تابش ناشي از آتش 

(kW/m2)  فوراني

(m) فاصله از مركز وقوع سناريو

شرايط آب و هوايي 
(F2)  زمستان

شرايط آب و هوايي 
(D5) تابستان

4140140
12/5100105

37/58085

2  توزيع غلظت گاز در اثر نشتي 25 ميلي متري در هر دو شرايط آب و هوايي

F2

D5

3  توزيع احتمال تلفات ناشي از انتشار گاز همراه نفت در اثر نشتي 25 
ميلي متري در هر دو شرايط آب و هوايي

F2 D5
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آب و هوايي تابســتان (D5) در جدول-3 ارائه شــده اند. در تمامي موارد، 
مــدت زمان كافي جهت ايجاد آســيب هاي قابل پيش بينــي مطابق با معيار 

سنجش تعريف شده (آسيب ناشي از تابش آتش) وجود دارد [8].

2-3- آتش ناگهاني (انتشار گاز قابل اشتعال)16
نتايج حاصل از مدل ســازي آتش ناگهاني در اثر وقوع سناريوي نشتي 

25 ميلي متري در شكل-5 ارائه شده است.
 نمودارهاي مربوط به شبيه ســازي آتش ناگهاني (شكل-5)، حد پايين 
(F2)  اشــتعال پذيري گازهاي منتشر شده در شرايط آب و هوايي زمستان

تا فاصله ي 115 متري و در شــرايط آب و هوايي تابستان (D5) تا فاصله ي 
110 متري را نشان مي دهد.

2-4- آتش استخري17
نتايج حاصل از مدل ســازي آتش استخري در اثر وقوع سناريوي نشتي 

25 ميلي متري در شكل-6 ارائه شده است.
 نتايج حاصل از مقايســه ي نمودار آتش اســتخري (شكل-6) با مقادير 
معيار در شــرايط آب و هوايي زمستان (F2) و تابستان (D5) در جدول-4 
ارائه شده است. در تمامي موارد، مدت زمان كافي جهت ايجاد آسيب هاي 
قابل پيش بيني مطابق با معيار ســنجش تعريف شده (آسيب ناشي از تابش 

آتش) وجود دارد [8].

بحث و نتيجه گيري
بــا توجه به نتايج جدول-3 حد آســتانه ي درد (حد ايمن) در اثر تابش 
حرارتي ناشي از آتش فوراني در هر دو شرايط آب و هوايى تقريباً يكسان 
بوده و تا فاصله ى 140مترى، امكان آســيب رســيدن به تجهيزات و مرگ 
آني افراد در شــرايط آب و هوايي زمســتان (F2) به ترتيب تا فواصل 100 
و 80 متري و در شــرايط آب و هوايي تابســتان (D5) به ترتيب تا فواصل 
105 و 85 متــري وجــود دارد. در مطالعه اي كــه روي مخزن تفكيك گر 

نفــت و گاز پروژه توســعه ي ميــدان نفتي خشــت، با شــرايط فرآيندي
49/0625m3، فشار 47bar و دماي 54/18 درجه ي سانتي گراد انجام شد، 

امكان آسيب رسيدن به تجهيزات و مرگ آني نفرات در شرايط تابستاني 
به ترتيب تا فواصل 152/6 و 161/7 متري و در شــرايط زمستان به ترتيب تا 
فواصــل 114/1 و 128/16 متري از مخزن برآورد شــد [10]. در مطالعه ي 
نشتي و شكستگي خط لوله ي گاز طبيعي منطقه ي پخش اصفهان با شرايط 
فرآينــدي 45130kg، دماي 50 درجه ي ســانتي گراد و فشــار bar 30 در 
شرايط آب و هوايي تابســتان، امكان آسيب رسيدن به تجهيزات و مرگ 
آنــي نفرات به ترتيب تا فواصل 160 و 190 متري برآورد شــد [11]. علت 
اختالف نتايج مطالعه روي مخزن تفكيك گر سكوي نفتي نوروز جديد با 
مطالعات مخزن تفكيك گر ميدان خشــت و خط لوله ي گاز طبيعي پخش 
اصفهان، تفاوت در نوع و درصد مواد تشكيل دهنده ي نفت و گاز، شرايط 

فرآيندى، مشخصات فيزيكى مخزن و نوع سناريوى انتخابى است.
نمودارهاي مربوط به شبيه ســازي آتش ناگهاني (شكل-5)، حد پايين 
 (F2) اشــتعال پذيري گازهاي منتشر شده در شرايط آب و هوايي زمستان
را  تا فاصله ي 115 متري و در شــرايط آب و هوايي تابســتان(D5)  را تا 
فاصله ي 110 متري نشــان مي دهد. با توجه به وســعت محدوده ي حادثه، 
احتمال تلفات در اثر اين پيامد بســيار زياد اســت. در مطالعه ي نشــتي و 
شكســتگي خط لولــه ي گاز طبيعي منطقــه ي پخش اصفهان با شــرايط 
فرآيندي 45130kg، دماي 50 درجه ي ســانتي گراد و فشــار bar 30 در 
شرايط آب و هوايي تابستان، حد پايين اشتعال پذيري گازهاي منتشر شده 
تا فاصله ي 244 متري برآورد شــد [11]. علت اختالف نتايج مطالعه روي 
مخزن تفكيك گر ســكوي نفتي نوروز جديد با مطالعه ي خط لوله ي گاز 
طبيعي پخش اصفهان، تفاوت در نوع تركيب آنها (تفكيك گر ســكوي 
نفتــي نوروز جديد با تركيب نفت و گاز و آب و خط لوله ي گاز اصفهان 
فقط بــا تركيب گاز)، درصد مواد تشــكيل دهنده ي تركيب ها، شــرايط 
فرآيندى، مشــخصات فيزيكى مخزن و خط لوله و نوع سناريوى انتخابى 
اســت. با توجه به نتايج جدول-4 امكان آســيب رســيدن به تجهيزات و 

4  توزيع شدت تابش آتش فوراني در اثر نشتي 25 ميلي متري در هر 
دو شرايط آب و هوايي
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مرگ آني افراد در اثر تابش حرارتي ناشــي از آتش استخري در شرايط 
آب و هوايي زمستان (F2) به ترتيب تا فواصل 24 و 13 متري و در شرايط 
آب و هوايي تابستان (D5) به ترتيب تا فواصل 25 و 14متري وجود دارد. 
در مطالعــه اي كه روي مخزن تفكيك گر نفت و گاز پروژه ي توســعه ي 
ميدان خشــت با شــرايط فرآيندي 49/0625m3 ، فشــار 47bar و دماي 
54/18 سانتي گراد انجام شد، امكان مرگ آني نفرات در شرايط تابستاني 
تا فاصله ي 24/2 متري از مخزن و در شرايط زمستان تا فاصله ي 36 متري 
از مخزن برآورد شد [10]. به نظر مى رسد علت اختالف نتايج اين تحقيق 
بــا مطالعه ي مذكور، تفاوت در نوع و درصد مواد تشــكيل دهنده ي نفت 
و گاز، شــرايط فرآيندى و مشــخصات فيزيكى مخزن و نوع ســناريوى 

انتخابى است.
بــا توجه به يافته هاي حاصل از فرآيند مديريت خطرات و شبيه ســازي 
و آناليــز پيامــد، نزديكي تجهيــزات فرآيندي به دليل شــرايط عملياتي و 
تغييرات فرآيند، سكوي نفتي نوروز جديد مستعد حوادث بحراني خواهد 
بود. براي پيشــگيري از اين گونه حوادث، الزم اســت شناسايي و ارزيابي 
ريســك هاي فرآيندي به طور دوره اي مورد بازنگري قرار گيرد. همچنين 
بايد دستورالعمل مديريت بحران در سكوهاي نفتي تدوين شده و آموزش 

6  توزيع شدت تابش آتش استخري در اثر رخداد سناريوي اول در دو الزم براي تمامي سطوح پرسنل برگزار گردد.
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