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مقدمه
رشــد ســريع فن آوري و پيچيده تر شــدن 
فعاليت هاى روزمره باعث شده انسان ها با هدف 
تطبيــق خود با دنياى پيرامون، به دنبال كســب 
آگاهى و دانش استفاده از فن آوري هاى روز 
باشــند. پيچيدگى دنياى امروز هم چنين باعث 
بروز مســائل و مشكالت فراواني شده كه جز 
با تكيه بر دانش قابل حل نيستند. از سوى ديگر 
وجود محدوديت ها آدمى را بر آن داشــته تا 
ضمــن مصرف صحيــح منابــع از واردكردن 
هرگونه آســيب به محيط زيســت خوددارى 
نمــوده و در جهت بهبود شــرايط و ســالمت 

نيــروى كار تالش روزافزونــى انجام دهد.در 
اين راســتا متناسب با نياز شــركت ها و صنايع 
مجموعه اى به نام HSE شــكل گرفته اســت. 
هدف اصلى از تشــكيل اين ساختار به حداقل 
رساندن آسيب هاى وارده به انسان، تجهيزات 
و محيط زيست مى باشد. اين مهم تنها از طريق 
وضع و به كارگيرى قوانين و مقررات صحيح 
و شفاف و هم چنين وجود ساختاري مديريتى 

براى كنترل فرآيندها ميسر خواهد بود.
ســود سرشــارى كه با وجود رشد و توسعه 
صنعت نفت عايد كشــور مى شــود مسائل و 
مشــكالتى نيز براى پرسنل شــاغل، جامعه و 

محيط زيست به همراه دارد كه اين موارد لزوم 
به كارگيرى و پياده سازى استانداردهاى معتبر 
فنــى و مديريتى در زمينه بهداشــت، ايمنى و 

محيط زيست را دوچندان خواهد كرد.
با توجه به گستردگي اين استانداردها و لزوم 
معرفي همه آنها، در بخش اول اين نوشــتار به 
 HSE معرفي اســتانداردهاي حوزه تخصصي
كــه توســط ســازمان ها و مؤسســات معتبر و 
شناخته شــده توليد، ويرايش و منتشــر شــده 
مي پردازيــم و در بخش دوم اســتانداردهاى 
حــوزه مديريتــي HSE مــورد بررســى قرار 

خواهندگرفت.

استاندارد مدركى است كه بر اساس توافق عمومى منتشر و توسط سازمان شناخت شده اى تصويب مى گردد. استانداردها از لحاظ خصوصيت، 
موضوع و محيط كاربرد متفاوت بوده، مقررات مختلفى را تحت پوشش قرار داده و نتيجه كارگروهى را منعكس مى كنند.

از ديدگاه ايمنى و حفظ سالمت عمومي، استانداردها معيارها و شاخص هايى هستند علمى، فنى و تجربى كه به صورت قواعد پذيرفته شده اي 
گرفته  به كار  بازرگانى  مبادالت  در  تسهيالت  و  تفاهم  ايجاد  و  عمومى  با هدف حفظ سالمت  و  توليدى  فرآورده هاى  ميزان  تعيين  جهت 

مى شوند. سطوح استاندارد غالباً در پنج سطح كارخانه اى، شركتى، ملى، منطقه اى و بين المللى است.
با توجه به پيچيدگى صنايع نفت و گاز، استانداردهاى حوزه HSE در اين صنعت اهميت به سزايى دارد و اين امر لزوم توجه و به كارگيرى 
آنها را دوچندان مى كند. در اين مقاله ضمن ارائه استانداردهاى مربوط به HSE، سازمان ها و مؤسسات تدوين كننده آنها نيز مورد بررسى قرار 

خواهند گرفت.
استاندارد، ايمنى، بهداشت، محيط زيست، صنايع نفت و گاز

بررسي استانداردهاى مربوط به HSE و سازمان هاى ارائه دهنده آنها

محمد دانشور   شركت ملي نفت ايران

(daneshvar@nioc.ir) نويسندة عهده دار مكاتبات *



35
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1- اسـتانداردهاى انجمـن ملـى حفاظت در 
1(NFPA) برابر آتش

NPFA 1-1- تاريخچه و معرفى انجمن
گروه هــاى كوچكــى از مــردم آمريكا به 
اين فكــر افتادند كــه علل واقعــى رويدادها 
را پيگيــرى كنند. اين تفكر طــى حدود صد 
سال منجر به تشــكيل انجمن ملى حفاظت در 
برابر آتش در ســال 1896 توســط يك گروه 
بيمه گر شد. اولين تغيير اساسى در سال 1904 
رخ داد كه باعث گســترش اعضاي انجمن از 
شركت هاى بيمه به ساير اقشار گرديد. از سال 
1905 تاكنون اين انجمن در نيويورك مستقر 
است. انجمن ملى حفاظت در برابر آتش يك 
ســازمان غيرانتفاعى و اصلى ترين مركز ايمنى 
در ايــاالت متحــده آمريكاســت. اين انجمن 
داراى بيش از 75000 عضو از سراســر جهان 
در بيش از 100 كشــور بــوده و حدود 6000 
نفر داوطلب در نوبت عضويت آن قرار دارند. 
انجمن ملى حفاظــت در برابر آتش، داراى 4 
دفتر در سطح جهان است؛ دفتر آسيا و جنوب 
اقيانوس آرام (چين)، دفتر اروپا (آلمان)، دفتر 
آمريكاى التين و حوزه درياى كارائيب (پرو) 
و دفتــر خاورميانه و آفريقا (آفريقاى جنوبى). 
وظايــف اصلى ايــن انجمن در زمينــه ايمنى 

حريق است.

1-2- اهـداف، وظايـف و بخش هـاى انجمن 
NPFA

اهداف انجمــن ملى حفاظــت در برابر آتش 
عبارتند از:

  ارتقــاء و بهبــود علوم و توســعه روش هاى 
حفاظت و پيشگيرى از حريق

  ايجــاد حفاظ ايمن به منظــور جلوگيرى از 
به خطر افتادن جان و مال مردم به وسيله آتش

  آموزش افراد عامى و كودكان

وظايف اين انجمن عبارتند از:
  آماده سازى كدها، قوانين و استانداردها

2(MSDS) اطالعات ايمنى حريق مرتبط  

  اســتفاده از اطالعات حاصــل از بحران ها و 
تبديل اين اطالعات به ايده ها و ساير اطالعات 
انجمن ملى حفاظت در برابر آتش از سه بخش 
ســرويس حريــق، تحقيقــات و ايمنى حريق 

صنايع تشكيل شده است.

NFPA 1-3- كاربرد استانداردهاى انجمن
كاربرد اين استانداردها در صنايع مختلف، 
اقتصــاد، ارزيابــى ريســك و رتبه بندى بيمه 
اســت. حوزه كاربردى استانداردهاى انجمن 
ملــى حفاظــت در برابر آتش تنهــا در زمينه 
ايمنى وآتش نشــانى اســت و كليه صاحبان 
صنايــع، شــركت  هاى بيمه و مميــزان حريق 
مخاطبان اين قوانين و اســتانداردها هســتند. 
تمــام اســتانداردهاى موجــود ايــن انجمن 
پــس از تهيــه پيش نويــس توســط كميته ها 
و بررســى عمومى در جلســه ســاالنه اعضا، 
به مدت يك ســال به طور آزمايشى اجرا شده 
و پس از تأييد، اســتاندارد مذكور به صورت 
قانون رســمى انجمن در آمــده و در كتابچه 
ســاالنه انجمن منتشر مى شــود. در خاتمه هر 
استاندارد پس از انتشار رسمى توسط انجمن، 
به تصويب مؤسســه اســتاندارد ملــى آمريكا 

(ANSI)3 مى رسد.

1-4- نمونه هايـى از اسـتانداردها و كدهـاى 
NPFA انجمن

  NFPA 1 :كدهاى پيشگيرى از حريق
  NFPA 3 :استاندارد آزمايش هاى يكپارچه 
پيشگيرى از حريق و سيستم هاى ايمن زندگى

  NFPA 10 :استاندارد خاموش كننده هاى 

قابل حمل
  NFPA 12 : اســــــتاندارد سيســــتم هاى 

خاموش كننده دى اكسيدكربن

اسـتاندارد  ملـى  مؤسسـه  اسـتانداردهاى   -2
(ANSI) آمريكا

اين مؤسســه خصوصــى غيرانتفاعى بوده و 
بر رونــد ايجاد اســتانداردهاى جامع اختيارى 

براى محصوالت، خدمات، روندها، سيستم ها 
و كارمندان آمريكا نظارت مى كند. مؤسســه 
ملي استاندارد آمريكا هم چنين استانداردهاى 
اين كشــور را با اســتانداردهاى سراســر دنيا 
مقايســه كرده و تطبيق مى دهد تا بتوان از اين 
استانداردها به صورت جهانى نيز استفاده كرد.

مؤسسه ملى استاندارد آمريكا در سال 1918 
زمانى كه پنج انجمن مهندســى و سه آژانس 
دولتى، كميته استانداردهاى مهندسى آمريكا 
(AESC)4 را تشــكيل دادند بنا نهاده شد. دفتر 
مركزى مؤسسه در واشنگتن و دفتر علمى آن 
در نيويورك مى باشد. اين مؤسسه فدراسيونى 
اســت كه توســط نگارندگان اســتانداردها و 

مصرف كنندگان شكل گرفته است.
اعضاى مؤسسه ملى استاندارد آمريكا  شامل 
آژانس هــاى دولتى، ســازمان ها، شــركت ها، 
دانشگاه ها، مؤسسات بين المللى و افراد حقيقى 
مى باشد. اين مؤسســه در مجموع حافظ منافع 
125000 شــركت و 3/5 ميليون افراد حرفه اى 

است.
الزم به ذكر اســت مؤسســه ملي استاندارد 
آمريــكا فرآيند و اســتاندارد را تأييد مى كند 
ولي محصــول را تأييد نمى كند. هم  چنين اين 
مؤسسه، اســتاندارد نمى نويسد و هر استاندارد 

آن براى مدت پنج سال اعتبار دارد.

3- استانداردهاى انجمن بين المللى تجهيزات 
5(ISEA) ايمنى

 ISEA3-1- تاريخچه و ساختار انجمن
اين انجمن در طول 75 سال گذشته در زمينه 
فردى  حفاظت  تجهيــزات  استانداردســازى 
فعاليت كرده است. انجمن بين المللى تجهيزات 
ايمنى يك انجمن تجارى براى ســازمان هاى 
توليدكننــده تجهيــزات ايمنــى و حفاظــت 
فردى در آمريكاســت. سياســت گذارى ها و 
راهبردهــاى كلى انجمن توســط يك هيئت 
امنــاى 9 نفره صــورت مى گيــرد. اين اعضا 
از طريق انتخابات عمومى و براي مدت ســه 
بين المللى  انجمن  ســال برگزيده مى شــوند. 
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تجهيزات ايمنى داراى اعضاى خاصى شامل: 
توزيع كنندگان  تأمين كنندگان،  ســازندگان، 
سازمان هاى  .نمايندگان  آزمايشگاه هاست.  و 
عضو انجمن در تعدادى از كميته هاى مربوط 
به موضوعــات مهم صنايع تجهيــزات ايمنى 
فعــال بــوده و فعاليت هايــي نظيــر ارتباطات 
بــا دولــت، برنامه ريــزى و سياســت گذارى 
استانداردها، بازاريابى و ارتباطات و مديريت 

ريسك و آموزش را پوشش مى دهند.
ايمنى در  بين المللــى تجهيــزات  انجمــن 
شناسايى استانداردهاى مؤسسه ملى استاندارد 
 6PPE آمريكا به عنوان پايه و اســاس مقررات
در محيط كار نقــش مهمى دارد. اين انجمن 
به عنوان دبيرخانه، استانداردهاى مؤسسه ملى 
استاندارد آمريكا  را منتشر مى كند، به فروش 
مى رساند و پاسخ گوى نياز مصرف كنندگان 

است.
به محض انتشار استاندارد، انجمن بين المللى 
تجهيزات ايمنى شروع به آماده سازى استاندارد 

جهت بازنگرى آن مى شود.

3-2- اهـداف، كاربـرد و مأموريـت انجمـن 
ISEA

اهداف انجمــن بين المللى تجهيزات ايمنى 
عبارتند از:

  ارتقاء ســطح اســتاندارد و استانداردسازى 
تجهيزات ايمنى

  دفــاع از منافع ســازمان هاى عضو در مقابل 
دولت

  جمع آورى و توزيع اطالعات بين صنايع
  برقرارى ارتباط با ساير سازمان هاى مرتبط با 

ايمنى در دنيا
  ارتقاء استفاده مناسب از تجهيزات حفاظت 

فردى در محيط كار
مأموريت اين انجمن حمايت و ارتقاء منافع 
و سود سازمان هاى عضو، حفاظت از ايمنى و 
بهداشت انسان در برابر خطرات محيط كار در 
سراسر جهان و تدوين استانداردهاى جديد در 

زمينه PPE است.

ANSI/ISEA 3-3- استانداردهاى
استانداردهاى اين انجمن در بخش هاى زير 
منتشــر شده و در ساخت اين ابزار و تجهيزات 

توسط اعضاى انجمن به كار مى روند:

3-3-1- استاندارد تجهيزات حفاظت از چشم، 
سر، صورت و گوش

  اســتاندارد وسايل حفاظتى چشم و صورت: 
 ANSI/ISEA   Z87.1-2003

  استاندارد صنايع توليدكننده وسايل حفاظت از 
 ANSI/ISEA  Z89.1-2009 :7(كاله ايمنى) سر

  استاندارد لباس با قابليت ديد زياد و پوشش 
 ANSI/ISEA   107-2007:سر

  تجهيــزات ايمنــى براى ساختمان ســازى و 
 ANSI   A 10  :(حفاظت گوش) عمليات مربوطه
  سيستمهاى ايمنى و بهداشت شغلى (حفاظت 

  ANSI   Z 10 :(گوش
شــايان ذكر اســت لباس هاى با قابليت ديد 
زياد در ســه كالس (كار روزانه در فضاى باز 
با اســتفاده از مواد فلورسنت، كار شبانه با مواد 
منعكس كننده و كار روزانه و شبانه با تركيب 
مــواد منعكس كننده و فلورســنت) طراحى و 

توليد مى شوند.

3-3-2- استاندارد تجهيزات حفاظت تنفسى
اين استانداردها كه جهت محافظت در برابر 
عوامل شــيميايى، بيولوژيكى و راديولوژيك 
 NIOSH هســتند در آزمايشــگاه هاى مؤسسه
آزمايش و تأييد شــده و در صورت اســتفاده 
در زمان حريق توسط آزمايشگاه هاى سازمان 
NFPA نيز مورد آزمايش و تائيد قرار مى گيرند:

 Draft ANSI/ISEA 195:ماسك هاى جراحى  
 ANSI/ISEA Z 88 :حفاظت تنفسى  

ANSI/ISEA Z 117 :تنفس در فضاى بسته  

3-3-3- اسـتاندارد تجهيــزات حفاظــت در 
برابر سقوط

ايــن اســتانداردها شــامل اتصال دهنده ها، 
كمربندهاى ايمنى، طناب نجات و ... هستند:

 ANSI Z359 :تجهيزات حفاظت در برابر سقوط  
   تجهيــزات ايمنى براى ساختمان ســازى و 

 ANSI A10 :عمليات هاى مربوطه
 ANSI Z535 :عالئم و زنگ هاى ايمنى  

3-3-4- استاندارد تجهيزات كمك هاى اوليه
حداقــل نيازمندى هــاى محيــط كار براى 

تداركات و وسايل كمك هاى اوليه:
ANSI/ISEA 308.1-2009

3-3-5- استاندارد تجهيزات حفاظت از دست
اين اســتانداردها جهت جلوگيرى از بريدن 
دســت، تماس با مواد بيولوژيك، شوك هاى 

الكتريكى و ... استفاده مي شوند:
ضوابــط حفاظت از دســت، روش اجرايى 
توليد دســتكش محافظ دســت بر اساس نوع 
ANSI/ISEA 105-:كار و مواد پيرامون افراد

 2005

شـوى  چشـم  و  دوش  اسـتاندارد   -6-3-3
اضطرارى

اين اســتانداردها در موارد پاشــش آب در 
زمان هاى اضطرارى به چشــم، صورت و بدن 
افراد و قرارگيــري در معرض مواد خطرناك 

استفاده مي شوند:
  دوش و چشم شوى اضطرارى:
 ANSI /ISEA Z358.1-2009

  دوش هاى ثابــت و قابل حمل رفع آلودگى: 
 ANSI/ISEA 113-2008

3-3-7- استاندارد تجهيزات پايشى
اين اســتانداردها براي ابــزار نمونه گيرى، 

لوله  هاى گازياب و .... هستند:
  لوله هــاى گازياب براى گازهــا و بخارات 

سمى در محيط هاى كارى:
ANSI/ISEA 102-1990(R2009)

  تجهيــزات نمونه بردارى از گازها و بخارات 
در محيط هاى كارى:

ANSI/ISEA 101-19996(R2009)
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3-3-8- استاندارد لباس هاى حفاظتى
  روپوش هــاى يكبــار مصــرف، الزامــات 

سايزبندى و برچسب گذارى:
ANSI/ISEA 101-1996(R2009)

  لباس هــاى محافظتى در محيط هاى ســرد: 
Draft ANSI/ISEA 201

(الزم به ذكر است كه اســتانداردهاي ذكر 
شده تنها بخشــي از استانداردهاي اين مؤسسه 
بوده و عالقمندان براي دريافت ليســت كامل 
اين استانداردها مي توانند به وب سايت مؤسسه 

كه در منابع ذكر شده مراجعه نمايند.)

4- استانداردهاى سازمان ايمنى و بهداشت شغلى 
8(OSHA)

اهميـت  و  ايجـاد  داليـل  تاريخچـه،   -1-4
OSHA سازمان

كنگره آمريكا در ســال 1970 بر اساس قانون 
ايمنى و بهداشــت شغلى اين ســازمان را تأسيس 
كرد هدف از ايجاد اين ساختار اطمينان از شرايط 
كار ايمن و ســالمتى براى كاركنان زن و مرد از 
طريق اعمال استانداردهاى اجبارى و فراهم نمودن 
آموزش، مشاوره، تحصيل و توسعه بود. سازمان 
ايمنى و بهداشت شــغلى بخشى از دپارتمان كار 
اياالت متحده آمريكاست و مدير سازمان به  عنوان 
مشــاور وزير كار در خصوص ايمنى و بهداشت 
شــغلى انجام وظيفه مى  كند. اين ســازمان داراى 
يك دفتر ملى، دفاتر منطقه  اى، دفاتر برنامه  ريزى 
ايالتى و دفاتر مشــاوره  اى بوده و در واقع به  عنوان 
قانون كار اياالت متحده آمريكاست. اين سازمان 
هم چنين مســئوليت امنيــت و قوانين محيط كار 
را بــر عهــده دارد و در جهــت بهداشــت كار و 
ايجاد شــرايط امن براى زنان و مردان يك  سرى 
آموزش  هــا، اطالعــات و دوره هــاى ايمنــى و 

بهداشت برگزار مى كند.
داليل ايجاد و اهميت سازمان ايمنى و بهداشت 

شغلى به شرح زير است:
  به  طور متوســط در هــر روز 15 كارگر در اثر 

آسيب  هاى شغلى جان خود را از دست مى  دهند.
  به  طور ســاليانه بيش از 5600 آمريكايى در اثر 

آسيب  هاى شغلى كشته مى  شوند.
  در سال بيش از 4 ميليون حادثه شامل آسيب و 

بيمارى گزارش مى  شود.

OSHA4-2- مأموريت  ها و فعاليت  هاى سازمان
مأموريت  هاى اين سازمان عبارتند از:

  فراهــم كــردن برنامه  هاى آموزشــى به منظور 
افزايش دانش ايمنى و بهداشت شغلى

  نجات جان انســان  ها، جلوگيرى از آسيب  ها و 
محافظت از بهداشــت كارگران از طريق توسعه 
اســتانداردهاى ايمنــى و بهداشــتى و بازرســى 
محيط  هــاى كارى به  منظــور اطمينــان از اجراى 

درست قوانين
فعاليت  هاى ســازمان ايمنى و بهداشــت شــغلى 

به  شرح زير است:
  مراقبت و ارزيابى ايمنى و بهداشت كارگران

  ايجاد ايمنى و بهداشت كارگران آمريكايى به 
وسيله  تنظيم و اجراى استانداردها، فراهم كردن 
تعليم و تحصيالت، تأســيس شركت ها و تشويق 
كردن به پيشگيرى  هاى مداوم و پيوسته در كارگاه 

براى ايمنى و بهداشت
اين ســازمان قوانين كارگــران و كارفرمايان 
(كار و امــور اجتماعــى) را از طريق دفاتر ايالتى 
برنامه  ريزى و اجرا مى  كند. برنامه  هاى ايالتى بايد 
اســتانداردهاى ســازمان ايمنى و بهداشت شغلى 

براى مكان  هاى ايمن و بهداشتى را پوشش دهند.

OSHA4-3- استانداردهاى سازمان
اســتانداردهاى ايــن ســازمان انــواع مختلف 
مخاطرات محيط  هاى كارى را پوشش مى  دهند. 
در مواردى كه اســتاندارد تدوين شده  اى موجود 
نباشــد بايد از استانداردهاى عمومى پيروى كرد. 
ايــن اســتانداردها در چهــار بخش دســته  بندى 

مى  شوند:
  صنايــع عمومى (توليدى) با عالمت اختصارى 
D: در خصــوص حفاظت فــردى، محافظت از 

آسيب  هاى وارده به ابزار و ماشين  آالت
  صنعت ساختمان و سازه  ها با عالمت اختصارى   
C : در مورد حفاظت سقوط از ارتفاع وحفاظت و 

پيشگيرى از آتش  سوزى
 :M صنايــع دريايــى بــا عالمــت اختصــارى  
اســتانداردهايى در خصوص حفاظت از افراد در 

دريا و ابزار و تجهيزات مرتبط
A كشاورزى با عالمت اختصارى  

خوانـدن  و  شـماره  گذارى  نحـوه   -1-3-4
OSHAاستانداردهاى سازمان

هر شــماره استاندارد سازمان ايمنى و بهداشت 
شغلى شامل بخش  هاى عنوان، كد قوانين فدرال 
(CFR)9 بخش و قســمت اســت. هر عنــوان از 

 HSE 1    سالمتى ، ايمنى و محيط زيست؛ بازوهاى  
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قوانين به بخش  هايى تقسيم مى  شود؛ به  عنوان مثال 
بخش 1910 به اســتاندارد صنايع عمومى مشهور 
اســت. بخش 1926 اســتانداردهاى ساختمان و 
ســازه و بخش  هاى 1915، 1917 و 1918 شــامل 

استانداردهاى صنايع دريايى هستند.
هر بخش از اين اســتانداردها نيز به بخش  هاى 
فرعى10 تقســيم مى  شــوند؛ به  عنوان مثال بخش 
1910 شــامل بخش  هــاى فرعــى اســت كه در 

جدول-1 نشان داده شده  اند.
هم  چنيــن هر بخش فرعى نيز به قســمت  هايى 
تقســيم مى  شــود؛ مثًال بخــش فرعى D شــامل 
قسمت هايى است كه در جدول-2 آورده شده  اند.

يك نمونه از كدهاى استاندارد سازمان ايمنى 
و بهداشت شــغلى CFR 1910.26 29 است. در 
اين استاندارد كد فدرال سازمان ايمنى و بهداشت 
شغلى كه 29 است در ابتدا آمده و در قسمت بعد 
عدد 1910 نشان  دهنده استاندارد صنايع عمومى و 
عدد 26 نيز مربوط به نردبان  هاى آهنى سيار است.

11(API) 5- انجمن نفت آمريكا
API5-1- معرفى، تاريخچه و مأموريت انجمن

اين انجمــن معتبرترين مركــز مربوط به نفت 
و گاز در آمريكا ســت كه بيــش از 400 عدد از 
شــركت  هاى بســيار بزرگ نفتى تــا بخش  هاى 
پائين  دســتى صنايع نفــت در آن عضويت دارند. 
اين صنايع شامل توليدكنندگان تجهيزات نفتى، 
پااليشــگاه  ها، انتقال  دهنــدگان نفــت از طريــق 
خشكى و دريا، ذخيره  كنندگان نفت و ... مى  شود.

جرقه تشكيل اين انجمن در خالل جنگ جهانى 
اول هنگامى كه كنگــره آمريكا و صنايع نفت و 
گاز به اتفاق بــراى پايان جنگ تالش مى  كردند 
زده شد. پس از جنگ جهانى اول صنايع مختلف 
به اهميت ذخيره ســوخت نه تنهــا براى صنعت 
بلكــه براى تمام اركان جامعه پــى بردند. انجمن 
نفت آمريكا در 20 مارس 1919 رســماً شــروع 
به  كار كرد. هدف از تشــكيل اين انجمن كمك 
و همــكارى با دولت در همــه موضوعات ملى، 
تقويت محصوالت نفتى آمريكا جهت اســتفاده 
در داخل يا صادرات و ارتقاء توجه به صنايع نفت 

و گاز در تمامى زمينه  ها بود. اين انجمن كه دفتر 
اصلى آن در نيويورك است، در چند منطقه ديگر 

نيز دفاترى داير كرده است.
مأموريــت انجمــن نفــت آمريــكا تقويــت 
خط  مشى  هاى صنايع نفت و گاز طبيعى آمريكا با 
هدف برآورده  كردن نياز مشتريان انرژى و بهبود 
محيط زيست مى  باشد. اين انجمن مأموريت خود 
را از طريق تحقيقات علمى، تحليل  هاى اقتصادى، 
ارتباطات عمومى، ايجاد تاالرهاى گفتگو به  منظور 
جمع  آورى نظرات اعضا، همكارى با اتحاديه  هاى 
صنايع نفت و گاز و ديگر ســازمان  ها و توســعه 

استانداردها به  انجام مى  رساند.

API5-2- فعاليت  هاى انجمن
5-2-1- بخش تحقيقات و آمار

اين انجمن، آمار و اطالعات صنايع مختلف 
آمريكا كه شامل صنايع فرآيندى، ذخيره  سازى 
فرآورده  ها، واردات و صــادرات، فعاليت  هاى 
حفــارى و هزينه  هاى مربوط به آن و تجهيزات 
چاه  ها مي  شــود را جمع  آورى و منتشر مى  كند. 
انجمن نفت آمريكا هم  چنين بولتن آمارى خود 

را به  صورت هفتگى منتشر مى  نمايد.

5-2-2- بخش آموزش
برنامه آموزشــى اين انجمن شــامل سمينارها، 

Walking-Working SurfacesSubpart Dمحوطه  هاى كارى

Means of EgressSubpart Eروش  ها و سيستم  هاي تخليه

سكوهاي تقويت  شده، باالبرهاي 
حمل  كننده افراد و تجهيزات نصب  شده 

Powered Platforms, Man lifts and Vehicle-
Mounted Work PlatformsSubpart F

Occupational Health and Environmental كنترل محيط زيست و بهداشت شغلى
ControlSubpart G

Hazardous MaterialsSubpart Hمواد خطرناك

Personal Protective EquipmentSubpart Iتجهيزات حفاظت فردى

General Environmental ControlsSubpart Jكنترل  هاى عمومى محيط  زيست

Medical and First AidSubpart Kپزشكى و كمك  هاى اوليه

Fire ProtectionSubpart Lحفاظت در مقابل آتش

Compressed Gas and Compressed Air تجهيزات گاز و هواى فشرده
EquipmentSubpart M

Materials Handling and StorageSubpart Nحمل و ذخيره مواد

Machinery and Machine GuardingSubpart Oماشين  كارى و حفاظت ماشين

Hand and Portable Powered ToolsSubpart Pابزارهاى دستى و قابل  حمل برقى

Welding, Cutting and BrazingSubpart Qجوشكارى، برشكارى و برس كارى

Special IndustriesSubpart Rصنايع مخصوص

ElectricalSubpart Sالكتريسيته

Toxic and Hazardous SubstancesSubpart Zجايگزين  هاى سيم و خطرناك

(OSHA) 1|  بخش  هاى فرعى بخش استاندارد صنايع عمومى سازمان ايمنى و بهداشت شغلى
بخش فرعىموضوع
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كارگاه  ها و كنفرانس  هاست. در كالج انجمن نفت 
آمريكا، قوانين و دستورالعمل  ها و استانداردهاى 
صنعتــى در زمينه تجــارت نفت و گاز بــه افراد 

آموزش داده مى  شود.

5-2-3- بخش استانداردها
 بيش از 75 سال است كه انجمن نفت آمريكا 
اســتانداردهاى نفــت و فرآيندهــا و تجهيــزات 
پتروشيمى را توســعه داده است. اين استانداردها 
شــامل مــوارد مختلفى نظيــر مته  هــاى حفارى، 
از محيط  زيســت، مهندســى صــدا،  حفاظــت 

فرآيندهاى عملياتى، تجهيزات و مواد است.
اولين استاندارد انجمن در سال 1924 نوشته شده 
و تاكنون در حدود 500 استاندارد و دستورالعمل 
پيشنهادى توســط اين انجمن تدوين شده است. 
اين استانداردها با استانداردهاى سازمان بين  المللى 

استاندارد ISO هم  سو هستند.
انجمن نفــت آمريكا يكــى از ســازمان  هاى 
توســعه  دهنده اســتاندارد در آمريكاســت كه با 
مؤسسه ملى اســتاندارد آمريكا (ANSI) ارتباط 
نزديكــى داشــته و اســتانداردهايى را توليــد و 

دستورالعمل  هايى را پيشنهاد مى  كند. 
هم  چنيــن ويژگى  ها، كدها و انتشــارات فنى، 
گزارش  ها و مطالعاتى كه اجزاى مختلف صنايع 
گوناگون را پوشش مى  دهد نيز توسط اين انجمن 

توليد مى  شود.

5-2-4- بخش گواهى  نامه
صنايــع نفت و گاز به تجهيزاتــى براى توليد، 
پااليش و توزيع روزانه محصوالت خود نيازمند 
هســتند. انجمن نفت آمريكا به  دليل گستردگى 
سازندگان مختلف اين تجهيزات، اعتباربخشى به 
سازندگان تجهيزات فرآيندى، حفارى و پااليشى 
را از طريق اســتانداردهاى صنعتى انجام مى  دهد. 
هم  چنين ايــن انجمن به  منظــور افزايش كيفيت 
فرآورده  ها، حفاظت از محيط  زيست و سيستم  هاى 
مديريت ايمنى و بهداشت شغلى، گواهى  نامه  هايى 
از طريــق بخــش 12APIQR به ســازندگان ارائه 

مى  كند.
انجمــن نفت آمريــكا هم  چنين بــا همكارى 
بازرســان تجهيــزات صنعتــى، گواهى  نامه  هايى 
به  منظــور آزمايــش تجهيزات، رعايــت كدها و 

دســتورالعمل  هاى حوزه نفت و گاز ارائه كرده و 
دوره  هاى آموزشى مختلفى برگزار مى  كند. اين 
انجمن به  منظور توسعه ايمن صنعتى، پيمانكاران 
را نيــز در زمينه آشــنايى با اســتانداردها و انجام 
كار ايمن آموزش داده و آزمون  هايى نيز به  عمل 

مى  آورد.
يكى از مهم  ترين خدمات انجمن نفت آمريكا 
به مشــتريان، سيســتم اعتبــار و گواهــى روغن 
موتور (EOLCS)13 اســت. بر اساس اين سيستم 
درجه  بندى كيفيتى روغن  هاى موتور مشــخص 
شــده و همه ســازندگان روغن  هاى وسايط نقليه 

بنزينى و ديزلى بايد الزامات آنرا رعايت كنند.

5-3- چنـد نمونه از اسـتانداردهاى انجمن نفت 
API آمريكا

  API 752:1995-Management of Hazards 

Associated with Location of Process Plant 

buildings. (Recommended Practice):

اين اســتاندارد كه در واقع يك دســتورالعمل 
پيشــنهادى اســت، راهنمايــى بــراى شــناخت 
مخاطــرات مؤثر بــر ســاختمان  هاى واحدهاى 
عملياتى و مديريت ريسك وابسته به اين خطرات 
است. اين اســتاندارد ارتباط نزديكى با آئين  نامه 
OSHA 29 CFR 1910.119  كه در زمينه ايمنى 

فرآيند (PSM)14 تهيه شده، دارد.

  API 2009:2002-Safe Welding, Cutting 

and Hot work Practices in the Petroleum 

and Petrochemical Industries. (Recom-

mended Practice):

اين استاندارد نيز يك دستورالعمل پيشنهادى در 
زمينه انجام ايمن عمليات جوشكارى، برشكارى و 
كار گرم در صنايع نفت و پتروشيمى است و افراد 
مربوط به اين عمليات با وظايف، مخاطرات بالقوه 

و مواد مورد استفاده آشنا مى  شوند.
 ANSI/AWS Z 49.1 اين دستورالعمل با اســتاندارد
كه در خصوص تجهيزات جوشكارى و حفاظت 
فردى است و با استاندارد NFPA 51B كه در مورد 

آتش و انفجارهاى ناشى از آنست مرتبط مى  باشد.

Definitions 1910.21تعاريف

General requirements 1910.22نيازمندى  هاى عمومى

محافظت در كف و ديوارهاى باز و 
Guarding floor and wall openings and holes 1910.23گودال  ها

Fixed industrial stairs 1910.24پله  هاى صنعتى ثابت

Portable wood ladders 1910.25نردبان  هاى چوبى سيار

Portable metal ladders 1910.26نردبان  هاى آهنى سيار

Fixed ladders 1910.27نردبان  هاى ثابت

نيازمندى  هاى ايمنى براى نردبان  هاى 
Safety requirements for scaffolding 1910.28ايستاده

Manually propelled mobile ladder stands and نردبان  هاى ايستاده سيار دستى
scaffolds (towers) 1910.29

Other working surfaces 1910.30ديگر سطوح كارى

2|  قسمت  هاى بخش فرعى محوطه  هاى كارى، بخش استاندارد صنايع عمومى سازمان ايمنى و 
(OSHA) بهداشت شغلى

قسمت  موضوع
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مقاالت تحليلي-كاربردي

6- امـور تحقيقات و اسـتانداردهاى وزارت نفت 
15(IPS)

IPS 6-1- تاريخچه
در ابتدا استانداردهاي صنعت نفت ايران دقيقاً 
همان اســتانداردهاي شــركت نفت بريتانيا16 در 
امور مهندســي، اجرايي و عملياتي بود و صرفاً بر 
اساس شرايط خاص منطقه  اي  تغييرات مختصري 
در آنها داده مي  شــد. از ســال 1967 ميالدى و با 
تأســيس شــركت ملي نفت ايران، اداره  اي با نام 
استانداردسازي و شاخص  گذاري17 فعاليت خود 
را آغاز كرد و در ســال 1969 شرح وظايف اين 
اداره با دو نفر كارمند به تصويب رســيد. از سال 
1972 شركت ســهامي خاص خدمات نفتي18در 
جنوب و پااليشــگاه آبادان19 و شركت خدمات 
نفتي ايران20 به  طور مشترك با ايجاد سازماندهي 
خاصي و با استفاده از خدمات مهندسي مشاور21 
اقــدام به بررســي، بــه روز رســانى ، جمع  آورى 
و هماهنگ  كــردن اســتانداردهاي صنعت نفت 
جنــوب نمودند كه اين فعاليت ها تا ســال 1978 
ادامه داشــت. پس از پيروزي انقالب اســالمي، 
فعاليت  هاي پراكنده  اي براي ســازماندهي مجدد 
فعاليت  هاي استانداردها شروع شد. از سال 1365 
بــا توجه به تغييراتي كه در شــركت  هاي مذكور 
به  وقــوع پيوســت، اداره اســتانداردهاي مناطــق 
نفت  خيز گسترش يافت و به  طور مستقل مسئوليت 
تدويــن و به  روزرســانى اســتانداردهاي مناطــق 

نفت  خيز جنوب را بر عهده گرفت.
و  تلفيــق  "مطالعــه،  پــروژه   1368 ســال  از 
به  روزرســاني اســتانداردهاي صنعت نفت" زير 
نظر معاونت امور مهندســي و طرح  هاي وزارت 
نفــت و بــا مشــاركت مديريت توليد شــركت 
مناطق نفت  خيز جنوب، شــركت ملي گاز ايران 
و مديريت اموربازرگاني وزارت نفت ايجاد شد 
و اين پــروژه در اوايل دهــه70 با حضور بعضي 
از شــركت  ها و مديريت  هــاي تابعه وزارت نفت 
توسعه يافت. اين پروژه كه در سال 1376 به اتمام 
رســيد "استانداردهاي صنعت نفت (IPS)" را كه 
در تمامي شركت  ها و مديريت  هاي تابعه وزارت 
نفت الزم  االجراســت عرضه كرد. اين مجموعه 

شــامل 378 فقره استاندارد و 183 نقشه استاندارد 
اســت كه بر مبناي حدود 2000 استاندارد مرجع 
تهيه شده و هر پنج سال مورد بازنگري قرار گرفته 

و به  روزرساني مى  شود.

IPS 6-2- فعاليت  ها و پروژه  هاى
اين امــور بررســي، مطالعه، تدويــن و به  روز  
نگهداشتن اســتانداردهاي مورد نياز صنعت نفت 
در زمينه تجهيــزات و فرآيندها را به  عهده دارد و 
يكى از زيرمجموعه  هاى معاونت امور مهندســي 
و ســاخت داخل وزارت نفت اســت. بخشي از 
فعاليت  هــاى امور تحقيقــات و اســتانداردهاى 

وزارت نفت به  شرح زير است:
  تدويــن 378 عنوان اســتاندارد IPS در دوازده 
رشته تخصصي در زمينه تجهيزات و فرآيندهاي 

تأسيسات صنعت نفت به زبان انگليسى
  روز آمدي 305 مورد از اســتانداردهاي IPS با 

استفاده از مراجع بين المللي
  توزيع لوح فشرده استانداردهاي IPS هر ساله پس از 
اعمال روزآمدي و اصالحيه هاي الزم دركميته هاي 
تخصصي نهايي بين شركت هاي تابعه وزارت نفت، 
ساير وزارتخانه  ها، دانشگاه  ها، مشاورين، پيمانكاران و 

سازندگان تجهيزات صنعت نفت
  بازنگري و توزيع كتاب سال استانداردها و نقشه 

هاي استانداردي صنعت نفت
  خريــد و توزيع 10 عنــوان از اســتانداردهاي 
بين المللي سال 2006 و 2007 بين 28 شركت زير 

مجموعه وزارت نفت
  تبيين 53 استاندارد صنعت نفت به زبان فارسي 
با اين اســتدالل كه اســتفاده  كنندگان، مشاوران، 
پيمانكاران، سازندگان تجهيزات، توليدكنندگان 

مصالح و مجريان، اكثراً داخلي هستند

   IPS 6-3- دسته  بندي استانداردهاي
اين امور همانند ديگر سازمان هاى بين المللى، 
مجموعــه اســتانداردهاى خود را در دســته هاى 

مشخصى به صورت زير گروه بندى كرده است:
AR سرمايش، گرمايش و تهويه  

 CE ساختمان و سازه  

 EL وسايل برقي  
  GM تجهيزات و ماشين آالت عمومى  

GN اقالم عمومي  
 IN تجهيزات ابزاردقيق  

ME تجهيزات مكانيكي ثابت  
PI لوله، شير و اتصاالت  

 PM تجهيزات و ماشين آالت فرآيندي  
 PR مهندسي فرآيند  

  ايمنــي، خاموش كننده هــاى آتــش و كنترل 
SF آلودگى محيط زيست

TP پوشش و حفاظت فنى  

6-4 - اسـتانداردهاى گـروه ايمنـى و كنتـرل 
 IPS آلودگى محيط زيست

اين اســتانداردها در چهار گروه ســاختمان و 
نصــب، مهندســى و طراحى، عمومــى و مواد و 
تجهيزات تقسيم بندى شده اند كه اسامى تعدادي 

از آنها به شرح زير است:

6-4-1- گروه ساختمان و نصب
  تحويل، بازرســى، كنترل كيفيت و راه اندازى 

C-SF-242 پمپ هاى آتش نشانى
  نصب، بازرســى و آزمايش سيســتم هاى ثابت 

  C-SF-505خاموش كننده هاى آتش
  آمــوزش توانمندى هــاى خاموش كننده هاى 

  C-SF-507آتش نشانى

6-4-2- گروه مهندسى و طراحى
  مشخصات آتش و ويژگى هاى مخاطرات آن 

E-SF-100

  راه اندازى سيستم هاى اطفاء حريق و جلوگيرى 
E-SF-120  از آتش سوزى در سكوهاى نفتى

  توليد كف و سيســتم هاى متناســب كننده آن  
E-SF-140

CO2   E-SF-160 سيستم هاى خاموش كننده گازى  
180 E-SFسيســتم هاى خاموش كننده پودرى  

  تشــخيص دهنده هاى هوشــمند و سيستم هاى 
E-SF-260  اعالم حريق

  دســتگاه هاى تنفســى در ايمنى و آتش نشانى 
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E-SF-300

E-SF- جلوگيرى از انتشار آتش در ساختمان ها  
 380

  پله هــاى صنعتــى، نردبان هــا و داربســت ها
 E-SF-400 

 E-SF-520 ايستگاه هاى آتش نشانى  
 E-SF-860 كنترل آلودگى هوا  
E-SF-880  كنترل آلودگى آب  

6-4-3- گروه عمومى
G-SF-100 كاميون ها و پمپ هاى آتش نشانى  

راديواكتيــو مــواد  انتشــار  از  جلوگيــرى    
  G-SF-110

چــرخ دار و  دســتى  خاموش كننده هــاى    
G-SF-126 

G-SF-140 ماسك ها و تجهيزات تنفسى  
G-SF-202 سيستم هاى پاشش گاز و كف  

G-SF-310 تشخيص دهنده هاى گاز  
G-SF-345 كمربندهاى ايمنى  

G-SF-355 نردبان هاى سيار ايمنى  
  تحويل، راه اندازى و تعمير خاموش كننده هاى 

G-SF-503 آتش

  مراكــز آموزشــى ايمنى و آتش نشــانى براى 
G-SF-540 ايستگاه ها

G-SF-860 كنترل آلودگى هوا  
G-SF-870 كنترل آلودگى زباله ها  

G-SF-880 كنترل آلودگى آب  
G-SF-900 كنترل سر و صدا و ارتعاش  

6-4-4 -گروه مواد و تجهيزات
  شيرها، نازل ها، مانيتورها، ظروف ذخيره آب و 

M-SF-105 چرخ هاى آتش نشانى
  ايمنى افراد و تجهيزات حفاظت آتش نشــانان 

M-SF-325

M-SF-455 محل هاى استقرار آتش نشانان  
M-SF-504 ظروف آتش نشانى  

نتيجه گيري
  تمامى استانداردها وســاير مستندات تهيه شده 
توسط ســازمان ها و مؤسسات عمومى و انتفاعى 
جهت حفظ جان انسان ها و تجهيزات و هم چنين 
صيانت از منابع تهيه شــده است. بنابراين رعايت 
اين قوانين و مقررات در بهبود شرايط كار، ايمنى 

و بهداشت كاركنان خواهد بود.

  به دليــل اهميــت صنايع نفــت و گاز در دنيا و 
به خصوص كشورهاى نفت خيز، كليه افراد شاغل 
در اين صنعت بايد از قوانين HSE تبعيت كرده و 
براى حفظ جان خــود و همكاران الزامات آن را 

به كار بندند.
  براى استفاده بهتر از استانداردها و قوانين، شركت ها 
بايد استانداردهاى چندين مؤسسه را با هم مطابقت 
داده و بخش هاى مورد نياز خود را به صورت تركيبى 
از آنها به كار برند. ضمن اينكه در برخي موارد اين 
استانداردها بايد براي استفاده بهتر بومي سازي شده 
و بر اســاس شرايط و ويژگي هاي خاص شركت ها 

تغييرات الزم در آنها صورت گيرد.
  بــا توجه به نبــود يك مركــز اجرايي و علمي 
معتبر در خصوص بهداشــت و ايمني شــغلي در 
كشور و احســاس نياز به چنين مركزي، پيشنهاد 
مي شــود ســازوكارهاي اجرايي راه اندازي يك 
ســازمان مستقل (مثل ســازمان ايمنى و بهداشت 
شــغلى (OSHA)) در اين زمينه صورت گرفته و 
استانداردها، قوانين و مقررات، دستورالعمل ها و با 
توجه به شرايط كشور راهنماهاي مورد نياز صنايع 
مختلف به طــور متمركز تهيه شــده و در اختيار 

مؤسسات و سازمان ها قرار گيرد.
       پا نويس ها

1. National Fire Protect  Association
2. Material Safety Data Sheets
3. American National Standard Insti-
tute
4. American Engineering Standard 
Committee 
5. International Safety Equipment As-
sociation
6. Personnel Protection Equipment

7. Helmet 
8. Occupational Safety and Health 
Administration 
9. Code of Federal Regulation
10. sub part
11. American Petroleum Institute
12. American petroleum institute qual-
ity
13. API’s Engine Oil Licensing and 

Certification System
14. Process Safety Management
15. Iranian Petroleum Standards
16. British Petroleum
17. standardization & metrication
18. OSCO
19. AR
20. IROS
21. MECON
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