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ارزيابي احتمال موفقيت طرح فرار ،تخليه و نجات در شرايط اضطراري در دستگاههاي حفاري
متحرک فراساحلي با استفاده از روش (  ETAمطالعهي موردی دکلهاي حفاری دريايي خليجفارس)
حميد ايمانزاده فرد* ،محمدرضا ميري لواساني

		
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران

سعيد گيوهچي

در مواقع بروز خطر جدي در دستگاههاي حفاري دريايي ،عمليات  1EERنقشي حياتي در حفظ جان كاركنان ايفا
ميكند .با توسعهي صنعت حفاري دريايي و تجربهي حوادث مختلف ،سكوهاي حفاري دريايي ملزم به رعايت مقررات
سازمان  2IMOشدند كه بر اساس اين قوانين دستگاههاي حفاري دريايي جهت آمادگي در شرايط اضطراري به تجهيزات
ويژهاي مجهز گرديدند .با وجود اين تجهيزات و رعايت قوانين  3MODU CODEكه در سازمان  IMOو مخصوص
سازههاي حفاري متحرك دريايي تدوين شده ،روند بروز حوادث در طول عمليات تخليه ،فرار و نجات در دريا كاهش
نيافته و حتي در مواقعي افزايش هم داش��ته اس��ت .تصويب برخي قوانين در زمينهي تجهيزات  EERپس از حوادث،
خود س��بب بروز حوادث ديگري در حين برگزاري مانورها ،تمرينها و تعميرات اين تجهيزات ش��ده است .بررسي اين
سير تاريخي منجر به تشخيص نياز صنعت حفاري دريايي به مطالعهاي جامع در زمينهي شرايط اضطراري و روشهاي
مديريت اين شرايط ميشود .در اين مقاله با توجه به عدم امكان آزمايش اين تجهيزات در شرايط اضطراري ،سعي شده
توانايي و محدوديت قايقهاي نجات (به اين دليل كه قابلاعتمادترين و در دسترسترين تجهيز از بين تمامي تجهيزات
در شرايط اضطراري هستند) بررسي شود .اين بررسي با استفاده از ابزار  4 ETAو ساير ابزارهاي مكمل نظير  5FTAو
 6RBDانجام شده و قابليت اطمينان اين تجهيزات در شرايط اضطراري اندازهگيري ميشود .نتايج تحقيق نشان ميدهد
كه شرايط آب و هوايي مهمترين عامل تأثيرگذار در عملكرد اين تجهيز است و ساير عوامل از جمله نقص در نگهداري
و تعميرات و آموزش در رتبههاي بعدي قرار دارند .در پايان نيز راهكارهايي جهت افزايش قابليت اطمينان اين تجهيز در
شرايط اضطراري پيشنهاد شده است.
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يك��ي از بخشه��اي مه��م در مديري��ت  HSEپيشبيني ش��رايط
اضطراري ،مديريت اين شرايط ،نحوهي برونرفت از آن و پيشگيري
از بروز بحران است .صنايع مختلف حساسيتهاي متفاوتي دارند كه
در اين ميان پيشبيني ش��رايط اضط��راري در صنايع دريايي از اركان
اصلي كار در اين صنعت اس��ت .ماهيت كار در دريا همواره خطر از
دس��ت دادن سرپناه و قرار گرفتن سرنوشت در دست امواج خروشان
را ي��ادآوري ميكند .اگ��ر صنعت حف��اري پرخطرترين صنعت در
ميان تمامي صنايع نباش��د قطعاً پرخطرتري��ن و غيرقابلپيشبينيترين
صنعت در بين صنايع نفت و گاز است .با وجود رعايت استانداردهاي
پيشرو ،آمار حوادث در اين زمينه نش��انگر اين واقعيت اس��ت كه از
س��ال  1963تعداد  183مورد حادث��ه در فعاليتهاي مختلف حفاري
ثبت شده اس��ت (بهطور ميانگين هر سال  3حادثه) .تعداد ّ
كل مرگ
و مير در اين  183حادثه  1082نفر بوده اس��ت (بهطور ميانگين  6نفر
فوتي در هر حادثه) [.]1
زمانيكه صنعت حفاري بهمنظور اس��تخراج منابع هيدروكربني از
دل دري��ا با صنعت دريايي تركيب ميش��ود ،احتمال بروز حوادث و
وقوع بحران دوچندان ميشود .در حفاريهاي خشكي اگر حادثهاي
غيرقابلكنترل رخ دهد ميتوان با پاي پياده از محل حادثه دور ش��د.
ام��ا در دريا ،تنها اميد رهايي از حادثه ،وج��ود امكانات و برنامههاي
پيشبيني ش��ده اس��ت؛ چراکه ورود به دريا بدون تجهيز و پناه ،آغاز
مواجهه با خطراتي جديد اس��ت .بنابراين كار و توس��عهي فعاليت در
اين صنعت مستلزم بهكارگيري ابزار ،طرحها و تجهيزاتي است كه در
زمان خطر بتوان با استفاده از آنها بهراحتي و در كمترين زمان ممكن
از محل حادثه دور شد( EER .تخليه ،فرار و نجات) واژهاي است كه
در صنايع درياي��ي كاربرد دارد و تجهيزاتي نظير هليكوپتر ،قايقهاي
نجات ،ش��ناورهاي نجات و  ...با اين كلمات معني ميشوند .بههمين
دليل در پژوهش حاضر س��عي شده شرايط ويژهي سكوهاي حفاري
دريايي و حوادث ثبت شده در جريات  EERكه در كشورمان كمتر
م��ورد توجه ق��رار گرفته ارزيابي ش��ده و جهت ارتقاء س��طح EER
پيشنهادهاي عملي ارائه گردد.
 -1ض�رورت پيشبين�ي طرحهاي تخلي�ه ،فرار و نجات در س�كوهاي

دريايي

بهدلي��ل وجود منابع نفتي در دريا ،نياز روزافزون به حفاري دريايي
س��بب پيچيدگي فن��ي ،عملياتي و همچنين افزايش ريس��ک صنعت
حفاري ش��ده است .س��ازههاي دريايي (فراس��احلي) با توجه به نياز
صنعت حفاري دريا طراحي شدهاند و پس از آن و با توجه به طراحي
اين س��ازهها ،امکانات و تجهيزات حفظ جان با آنها تطبيق داده شده
است .ارتفاع زياد محل کار نفرات از سطح آب ( 25-50متر) بهدليل

نياز عملياتي دس��تگاه ،سبب دش��واري تخليه و عدم امکان فرار افراد
در ش��رايط اضطراري شده اس��ت .همچنين فضاي محدود دستگاه و
طبقاتي بودن قسمت استراحت کارکنان سبب دشواري موقعيتيابي
در زمانهاي اضطراري ش��ده است .مشكالت حادث شده در درياي
شمال و نظرات مختلف در خصوص بهترين شيوههاي ( EERاز جمله
اس��تفاده از قايقهاي نجات س��قوط آزاد )9كه از ارتفاع  25متري به
داخل آب رها ميش��وند س��بب ترس و وارد آمدن فش��ار زيادي به
نفرات در زمان برخورد با آب ميش��ود .اس��تفاده از قايقهاي نجات
داراي كابل و قرقره كه به آرامي بهس��مت آب هدايت ميش��وند از
مواردي است كه خالء تحقيق در اين زمينه را نشان ميدهد .حوادث
بزرگ رخ داده در سكوهاي حفاري دريايي سبب كشته شدن تعداد
زيادي از كاركنان در طول عمليات تخليه ،فرار و نجات ش��ده است
[ .]2در س��ال  1980در حادثهي  Alexander Kiellandدرياي شمال
تع��داد  123نفر بهدليل فرورفتن دس��تگاه حف��اري در آب و ناتواني
افراد در خروج از س��كو كشته شدند .در سال  1988حادثهي دستگاه
حفاري  Ocean Rangerس��بب كش��ته ش��دن تمامي كاركنان سكو
گرديد .همچنين در فاصلهي سالهاي  1970-1990تعداد  123حادثه
در س��كوهاي حفاري و ساير سازههاي دريايي رخ داد كه منجر به از
دست رفتن جان  1300نفر شد.
  -2شرايط اضطراري در دريا

ش��رايط اضطراري :10براساس ( ISO-15544سال  ،)2000بخشي
از رون��د تكوين يك حادثه اس��ت كه پس از آن زندگي انس��انها،
اموال و تجهيزات بهخطر ميافتد.
تخليه :11عبارت است از روش برنامهريزي شده جهت ترك سازه
يا محل در شرايط اضطراري
فرار :12عبارت اس��ت از اقدام پرسنل جهت جابجايي و دور شدن
از رويداده��اي خطرناك بهمحلي كه اثرات كاه��ش يافته يا حذف
شوند.
13
نجات  :عبارت اس��ت از روشي كه توسط آن افرادي كه بهطور
مس��تقيم يا توسط قايق و ش��ناورها وارد دريا شده اند بهنحوي بازيابي
ش��ده و به محلي كه امكانات و تجهيزات پزش��كي در دسترس است
هدايت شوند.
بر اساس تعريف ()Cullen 1990, HSE ,1977؛
الف) تخليه عبارت اس��ت از روش برنامهريزي ش��ده جهت ترك
س��ازه يا محل در ش��رايط اضطراري ،ب��دون ورود مس��تقيم به دريا.
تخلي��هي موفق يعني جابجايي نفرات به خش��كي ،منطقه يا س��ازهي
دريايي امن ،كش��تي يا ش��ناورهاي ايمن و دور از حادثه و هليكوپتر،
پل ارتباطي و قايقهاي نجات در اين طبقهبندي قرار ميگيرند.
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ب) فرار :عبارت اس��ت از ترك س��ازه در ش��رايط اضطراري در
زماني كه سيس��تم پيشبيني شدهي تخليه دچار شكست شده و عمل
نميكند .اين روش كه در واقع آخرين راه جهت ترك س��ازه است
ممكن است شامل ورود مستقيم به دريا باشد .روشهايي مانند استفاده
از شناورهاي نجات ،سيستم شوتينگ و نردبان در اين طبقهبندي قرار
ميگيرند.

جمع شدن در محل تجمع
حركت از محل تجمع بهسمت محل خروج از سكو
فرار يا تخليه
نجات و اسكان در محل امن
بههمين دلیل با بهرهگيري از اين الگو مراحل مختلف شناس��ايي و
تحليل ميشود .جهت شناسايي نیز از حوادث مختلف وگزارشهاي
موجود استفاده شده است.

خطراتي كه در س��ازههاي فراس��احلي حف��اري ميتوانند منجر به
شرايط اضطراري شوند [ ]3بهشرح زير هستند:
فوران چاه (گازهاي سطحي و مخزن) قابلاشتعال و غيرقابلاشتعال
نشت گاز قابلاشتعال و غيرقابلاشتعال
آتشسوزي و انفجار تجهيزات
آتش در محدودهي استراحت
سقوط و برخورد هليكوپتر با سازه
برخورد شناورها و ساير اجسام متحرك با سازه
برهم خوردن تعادل سازه
برهم خوردن پايههاي دستگاه
آب و هواي طوفاني
بر اساس ( )OGP – Report No. 434 – 19بهطور كلي  EERدر
س��ازههاي دريايي طبق نمودار ش��كل 1-انجام ميشود؛ چه در زمان
تخليه و چه در هنگام فرار ،مراحل بهترتيب زیر آغاز ميشوند:
حادثهی بزرگ
اعالم شرايط اضطراري توسط آالرم دستگاه
حركت از محل كار و استراحت بهسمت محل تجمع

 -4روش آناليز درخت رويداد و تئوري فازي

 -3حوادث منجر به شرايط اضطراري

آنالي��ز درخ��ت روي��داد ي��ك روش آنالي��ز (تحليلي) ق��وي جهت
شناس��ايي و ارزياب��ي رش��تهي ح��وادث زنجي��رهاي در س��ناريویی با
پتانس��يل حادثه از نقطهی آغازين اس��ت .اين روش ،ساختاري درختي
دارد كه ديدی روش��ن و منطقي ارائه ميدهد .ه��دف اين روش تعيين
چگونگي بس��ط و گس��ترش رويدادی آغازين به س��ناريوی شكس��ت
يا موفقي��ت عملكرد سيس��تمهاي ايمني يا روشه��اي اجرايي طراحي
ش��ده در يك سيستم اس��ت .اين روش يكي از زيرمجموعههاي روش
 14 SD-HATاس��ت .مدل  ETAاحتمال نتايج طراحي در مس��ير عمليات
در قس��متهايي كه طراحي صحیح انجام نشده يا ايمني عمليات ناكافي
اس��ت را نش��ان ميدهد .مقصود از  ETAارزياب��ي تمامی خروجيهاي
ممكن در نتيجهی رويداد آغازين است .نتايج بسيار متفاوتي در نتيجهی
رويداد آغازين رخ ميدهد كه به چگونگي عملكرد درست يا نادرست
سيستمهاي ايمني در زمانهاي مورد نياز وابسته است [.]4
انج��ام  ETAامکان يك تحلي��ل احتمالي ريس��ك 15را فراهم نموده
و ريس��كهاي مش��اركت كننده در هر پتانس��يل خروجي را مش��خص
ميکند .اين روش ميتواند بهعنوان سيس��تمی بکر يا سيستمهايي شامل
زيرمجموعهای با عمر تجهيزات ،مورد اس��تفاده قرار گيرد .اين مدل که
روشه��اي اجرايي ،نرمافزار ،خطاهاي انس��اني و محيط را مدلس��ازی
ميکن��د ميتواند در مراحل و س��طوح مختلف نظي��ر طراحي مفهومي،
طراحي جزئيات و س��طوح باالي كار استفاده شود .اين روش در صنايع
مختلف از قبيل صنايع اتمي و شيميايي نیز استفاده ميشود [.]5
درك مقدمات��ي از  FTAو  ETAو تئ��وري احتمال 16نيازی اساس��ي
جهت گس��ترش اين مدل اس��ت .همچنين  17CCAروش��ي مشابه روش
 ETAاست و انجام درخت خطاهاي متعدد ميتواند نتايجی شبیه به يك
درخت رويداد داشته باشد .در واقع آناليز درخت رويداد پتانسيل ،نتايج
متع��ددي از يك رويداد را فراهم مينماي��د؛ در حاليكه آناليز درخت
خطا داليل متعددي كه سبب يك خروجي شده را مطالعه ميکند.
 -5روش كار

 1مراحل  EERدر سازههاي دريايي

هدف اين مقاله ارزيابي ك ّمي  EERدر سكوهاي حفاري فراساحلي
اس��ت .بنابراين جهت ارزيابي احتمال موفقيت تخليه ،فرار و نجات در

ﺖ روﻳﺪاد و 66ﺗﺌﻮري ﻓﺎزي

ﻚ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ )ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ( ﻗﻮي ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺘﻪي ﺣﻮادث زﻧﺠﻴﺮهاي در
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سكوهاي دريايي با توجه به راهنمايي  RPAمراحل زير انجام ميشود.
شناسايي خطرات و رويدادهاي آغازين
شناسايي موانع ايمني
رديابي زنجيرهي احتمال رويدادها
ك ّمي كردن تمامي احتمالها و شدتها
جمعبندي احتمال و شدتها و محاسبهي ريسكها
در مقال��هي حاض��ر در ابتدا ح��وادث منجر به ش��رايط اضطراري
شناس��ايي ش��د .اين ارزيابي با توجه به عمليات جاري سكو ،سابقهي
حوادث مشابه در صنعت و ارزيابي ريسك انجام شده صورت پذيرفته
است .پس از اين مرحله مراحل مختلف  EERدر سكو شناسايي شد
(مانورهاي مختلف  EERدر س��كوهاي حفاري مبناي اين شناس��ايي
قرار گرفته است) .سپس شرايط منجر به ترك سكو مشخص شد كه
در اي��ن مرحله راهنم��اي  IADCو Norsokمبناي كار قرار گرفت.
همچني��ن در اي��ن مرحله ،از س��ابقهي حوادث منجر به ترك س��كو
اس��تفاده ش��د .در مرحلهي دوم تجهيزات مورد اس��تفاده در شرايط
اضطراري جهت تخليه ،فرار و نجات شناس��ايي ش��د .در اين مرحله
از استانداردهاي موجود و همچنين حداقل نيازمنديهاي توصيه شده
توس��ط استانداردها استفاده شده است .در مرحلهي سوم كاركرد هر
تجهيز مشخص ش��ده و تجهيزات مقايس��ه و طبقهبندي ميشوند .از
نظر دسترس��ي و همچنين رده ِ
بندي قرار گرفت��ن در ردههاي تخليه،
 1طبقهبندي نقائص احتمالي قايقهاي نجات
نام اختصاري نقص

نام كامل نقص

شرح

IML

Inadequate
Maintenance
Of lifeboats

نقص در نگهداري و تعميرات سيستم
قرقرهها ،ترمز و ساير تجهيزات

Lack of
Familiarity
With lifeboats
Inadvertent
Operation of
On-load release
;Mechanism

عدم آموزش پرسنل مورد نياز جهت كار با
قايقهاي نجات

LFWL

IOORM

FORM

Failure of
On-load release
Mechanism

BW

Bad Weather

نقص سيستم رهاكنندهی اتوماتيك قايقهاي
نجات و رها شدن ناخواسته در ارتفاع
نقص سيستم رهاكنندهی اتوماتيك قايقهاي
نجات و رها نشدن

روﻳﺪاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ Fail of Engine
ﺷﻜﻞ  -2درﺧﺖ FOE

آب و هواي بد
كار نكردن موتور

مطالعه
مورد
درخت ورويداد
روﻳﺪاد
درﺧﺖ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در
2ل ﺷﻜﺴﺖ
 -8ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي اﺣﺘﻤﺎ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  OREDAاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ UKAS ،OGP

فرار و نج��ات در اين مرحل��ه ،از مقاالت و اس��تانداردهاي مختلف
استفاده شده است .در مرحلهي چهارم قايقهاي نجات جهت بررسي
انتخ��اب و كاركرد آنها در ش��رايط اضطراري مدنظ��ر قرار گرفت.
در اين مرحله ،از گزارش حوادث ثبت ش��ده در اين زمينه اس��تفاده
گرديد .در مرحلهي پنجم عوامل شكس��ت تجهيز ،شناس��ايي و تأثير
عوامل آب و هوايي بر آن بررس��ي ش��د .در مرحلهی شش��م درخت
رويداد با استفاده از آناليز رويدادهاي زنجيرهاي پس از تصميمگيري
در مورد تخليهی س��كو رس��م گرديد .در اين مرحله مراحل مختلف
مؤثر بر كاركرد تجهيز بررس��ي ش��د .دليل اس��تفاده از  ETAدر اين
مرحله ،توانايي اين روش در ارزيابي ك ّمي و همچنين توانايي بررسي
زنجيرهاي اتفاقاتي است كه ميتوانند در طول زمان استفاده از تجهيز
رخ دهند .با توجه به هدف مطالعهی حاضر ،از بين روشهاي كيفي،
اين روش برای تحقيق مدنظر بسيار مناسب است .بههمین دلیل در اين
مقاله تصميم به تخليه بهعنوان يك  IEدرنظر گرفته ش��ده كه استفاده
از هر تجهيز ميتواند خروجيهاي بسيار مختلفي داشته باشد و به اين
دلیل نميتوان از روش  FTAاس��تفاده کرد .در روش  FTAفقط يك
خروجي متصور اس��ت؛ و آن شكس��ت و خطاس��ت؛ در حاليكه در
اين مقاله بهدنبال خروجيهاي مختلف از رخدادهاي مختلف هستيم.
در مرحلهی شش��م ،اعداد موفقيت از منابع مختلف اخذ ميشوند .در
مرحلهی هفتم اگر اعداد موفقيت موجود نباش��ند براي اين مس��يرها
درخت خطا رس��م ميش��ود .در مرحلهی هش��تم در صورت موجود
نبودن اعداد براي درخت خطا از روش فازي اس��تفاده می گردد .در
مرحلهی نهم احتمال كلي هر ش��اخه محاسبه ميش��ود .در مرحلهی
دهم اگر تجهيز در سكو مشابه داشته باشد براي بهدست آوردن عدد
احتمال تجهيز موازي از روش  RBDاس��تفاده ميش��ود .در مرحلهی
آخر نیز مواردي جهت افزايش قابليت اطمينان در ش��رايط اضطراري
و تخليه پيشنهاد خواهد شد.
 -6انتخاب قايقهاي نجات و ارزيابي اين تجهيز در شرايط اضطراري

ب��ه اس��تناد گ��زارش تحقيات��ي  RR report 559در س��ناريوهاي
شرايط اضطراري در مناطق فالتقارهی انگلستان ،پس از هليكوپتر،
قايقهاي نجات يا  ،TEMPSCقابلاعتمادترين وس��يله هس��تند .اين
مورد قابلتعميم ب��ه منطقهی خليجفارس نیز هس��ت .زمان مورد نياز
جهت رس��يدن هليكوپت��ر و همچنين محدوديت ظرفيت آن س��بب
ارجحي��ت قايقهاي نجات نس��بت ب��ه هليكوپتر در زمين��هی قابليت
دسترس��ي شده اس��ت .قابليت حركت و مانور مس��تقل قايق نجات و
س��رعت تخليهی نفرات توسط اين وسيله س��بب برتري آن نسبت به
شناور نجات شده است.
ً
ش��ناورهاي نجات معموال به آب انداخته ميشوند و سپس نفرات
بايد خود را به آن برس��انند .با توجه به ارتفاع سكو از آب و همچنين

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش  FTAو ﻛﺴﺮ آن از ﻋﺪد ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﺪد اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ رﺳﻴﺪ.[6] .
 -1 -8ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺧﻄﺎ و ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻋﺪاد از ﻣﻨﺎﺑﻊ
 -1-1-8ﺷﺎﺧﻪي

18IML

در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﮔﺰارش  19MAIBدر ﺳﻴﺴﺘﻢ وﻳﻨﭻ 10 ،ﺣﺎدﺛﻪ رخ داده ﻛﻪ  2ﻛﺸﺘﻪ و  5ﻣﺠﺮوح در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ و ﺳﻴﻢﻫﺎ در  12ﺣﺎدﺛﻪ  2ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و  19ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ
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عدم اطمين��ان از كاركرد نردبانهاي موجود ،این ش��ناورها بهعنوان
وسيلهي فرار طبقهبندي ميش��وند و قرار گرفتن در آب و رسيدن به
آن اجتنابناپذير است.
ِ
قايقهاي نجات با ظرفيت  200درصد جمعيت مستقر در سكو ،در
دس��ترسترين و سريعترين وسيلهی ممكن جهت تخليه سكو هستند.
بنابرای��ن قايق نجات در دس��ترسترين و قابلاعتمادترين وس��يله در
شرايط اضطراري است و به همین دلیل جهت ارزيابي انتخاب شد.
 -7ترسيم درخت واقعه در زمان استفاده از قايقهاي نجات

با اس��تفاده از گزارش  MSC.1/Circ.1206/Rev.1سال  2009در
نشست  ،85پيرو جلسهی قبلي در سال  ،2006حوادث مربوط به قایق
نجات بررسي و پنج عامل مهم شناسايي شد كه با توجه به دستهبندي
و درنظر گرفتن وضعيت آب و هواي خليجفارس اين عوامل به شش
دسته تقسيم ميشوند.
 -8محاسبهی احتمال شكست و موفقيت در درخت رويداد

جهت محاس��به از منابع  OREDAاس��تفاده می گردد که برای آن
از گزارشهاي مختلف  OGP،UKASاس��تفاده ش��ده است .جهت
محاس��بهی احتمال موفقيت ش��اخهها ميتوان با محاس��بهی احتمال
شكست هر شاخه با استفاده از روش  FTAو كسر آن از عدد يك به
عدد احتمال موفقيت شاخهها رسيد.]6[ .
 -1 -8ترسيم درخت خطا و بهدست آوردن اعداد از منابع

 -1-1-8شاخهی IML

18

در گزارش  MAIBدر سيس��تم وين��چ 10 ،حادثه رخ داده كه 2
كشته و  5مجروح در پي داشته است .همچنين در خصوص كابلها و
19

 3درخت خطا شاخهی IML

 -2-1-8ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﻛﻤﻲ درﺧﺖ ﺧﻄﺎ

س��یمها در  12حادثه  2نفر جان خود را از دست دادهاند و  19نفر نيز
زخمي شدهاند که استفاده از كابلهايی با قابليت كششي ،جوشكاري
بيكيفيت و عمليات حرارتي نامناس��ب علل اصلي اين حوادث بوده
است.
در حالت كل��ي تعمير و نگهداري قس��متهاي مختلف قايقهاي
نج��ات و تجهيزاتي نظير كابلها ،سيس��تم ترمز و كنت��رل از راه دور
س��بب موفقيت كاركرد اين تجهيز در شرايط اضطراري است و عدم
برنامهريزي تعميرات سبب شكست و خطاي تجهيزات در زمان مورد
نياز خواهد شد [.]7
پس از سوار ش��دن نفرات در قايق نجات ،مرحلهی پايين فرستادن
قايق توس��ط نفرات درون آن انجام ميش��ود .اين قابليت وجود دارد
كه قرقره بهصورت كنترل از راه دور توسط كابلي كه از سقف وارد
قايق شده و س��ر ديگر آن به سيستم رهاكنندهی قرقرهی ترمز متصل
اس��ت آزاد ش��ده و قايق با نيروي وزن خود به آرامي بهس��مت دريا
پايي��ن برود .عالوه بر آن ميتوان اين عمل را توس��ط اهرم رهاكننده
و از بيرون قايق روي س��ازه نیز انجام داد .همچنين اين قابليت وجود
دارد كه بهوس��يلهی ترمز دس��تگاه قايق را در ه��ر ارتفاعي روي هوا
معلق نگه داش��ت .در شرايط اضطراري فرض بر اين است كه تمامی
نفرات س��كو داخل قايق هستند و از آنجا اقدام به پايين فرستادن قايق
ميكنند.
تفاوت عمدهی سيستم قرقره و وينچ قايقهاي نجات در سكوهاي
حفاري و كشتيها ،در سيستم نگهدارندهی قايق است كه اين سيستم
در كش��تيها بازوي متحرك و در س��كوهاي حف��اري بازوی ثابت
اس��ت .در كش��تيها بهدلیل امكان حركت نبايد زائده يا بيرونزدگي
وجود داشته باشد .در سيستم بازوي متحرك اين قابليت وجود دارد
كه بازوها به داخل كش��تي جمع شوند .برای این کار بازوی متحرک
به برنامهی تعمير و نگهداري خاصی نیاز دارد كه پيچيدهتر از برنامهی
تعمير و نگهداري بازوي ثابت اس��ت .در واقع بازوي ثابت س��ازهای
است كه قايق نجات با كابل به آن متصل است.
باال آمدن قايق توس��ط موتور انجام ميشود که با توجه به موضوع
موفقي��ت در ش��رايط اضط��راري اين م��ورد خارج از بحث اس��ت.
تجيهزات مربوط به پايين فرستادن قايق عبارتند از:
كابل نگهدارنده و قرقرهها
سازهی نگهدارندهی كابل
كابل ريموت كنترل
سيس��تم ترمز بهصورت دائم از پايين رفتن قايق جلوگيري ميکند.
ب��ا حركت اهرم بهس��مت پايي��ن ترمز رها ش��ده و قايق با س��رعت
كنترلش��دهی ناش��ي از گيربكسهاي درام بهس��مت پايين حركت
ميکند .موتور دس��تگاه وظیفهی ب��اال آوردن قايق را بر عهده دارد و
برای پايين رفتن از نيروي وزن قايق استفاده ميشود.

اﻟﻒ( ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻣﻜﺎن ﺷﻜﺴﺖ از ﻗﻀﺎوت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن

 68ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از روﻳﺪادﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ در درﺧﺖ ﺧﻄﺎ ﻻزم اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  3ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻌﺎل
در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺣﻮزهي ﺣﻔﺎري ،درﻳﺎﻧﻮردي و ﺗﻌﻤﻴﺮات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻓﺮد ،وزﻧﻲ
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همانطور كه در ش��كل 2-مشخص اس��ت موتور و درام در يك
راستا هستند و ترمز توسط رابط به درام متصل شده است.
کمي درخت خطا
 -2-1-8محاسبهی ّ

الف) بهدست آوردن امکان شکست از قضاوت متخصصان
بهمنظور محاس��بهی احتمال شکست هر يک از رويدادهاي پايه در
درخت خطا الزم است در ابتدا نظر متخصصان دريافت شده و سپس
با اس��تفاده از منطق فازي احتمال شکست محاسبه گردد .بدين منظور
س��ه نفر متخصص فع��ال در صنعت نفت و گاز و ح��وزهی حفاري،
دريانوردي و تعميرات انتخاب شدند كه بر اساس مشخصات هر فرد،
وزني به او اختص��اص يافت و پس از اخذ نظر آنها در جداول اعداد
شكست محاسبه شد.
همانطور كه در جدول 2-مشخص شده اعداد موفقيت و شکست
در ش��رايط آب و هوايي ماههاي ذكر شده به ترتیب  0/6و 0/4است.
اين مورد مؤثرترین عامل در عدد موفقيت كلي است.
نتيجهگيري

اگر ش��رايطي پيش بيايد كه ناگزير از تخليهی س��کو باشيم؛ يعني
 IEحادث شود احتمال موفقيت ترك سكو در بدترين شرايط آب و
هوايي و عملياتي معادل  0/00048اس��ت كه این عدد بسيار كوچك
نشاندهندهی پايين بودن قابليت اطمينان اين تجهيز در شرايط بد آب
و هوايي است.
حال اگر تنها عدد احتمال موفقيت تجهيزات را در بدترين شرايط
آب و هوايي و عملياتي بهدس��ت آوريم بدون اعمال عدد احتمال IE
 0/032براي يك قايق و عدد  0/0629براي دو قايق حاصل میشود.
نتيجه اين اس��ت كه قابليت اطمينان اين تجهيز در ش��رايط بد آب و
هوايي بسيار پايين است.
اين عدد براي بدترين ش��رايط آب و هوايي محاس��به شده است؛
يعن��ي در هوايي با س��رعت ب��اد  50-84كيلومتر در س��اعت (معادل
 27-46Knotيا معادل  14-24متر بر ثانيه).
اگر با ش��رايط يكس��ان در دريايي آرام عدد موفقيت محاسبه شود
(يعني از عدد موفقيت  0/8استفاده گردد) احتمال موفقيت براي يك
قايق  0/258و برای دو قايق  0/44است كه  40درصد قابليت اطمينان
را نشان ميدهد.
ب��ا توجه به ج��داول ،در خوشبينانهترين حالت ع��دد موفقيت در
ماهه��اي مختل��ف در خليجف��ارس  0/6و در بدبینانهترين حالت 0/1
است كه محاسبات آن در جداول باال انجام شده است.
در اين جداول رديف آخ��ر احتمال موفقيت بدون اعمال عدد IE
است .در محاسبات انجام ش��ده پس از وضعيت آب و هوا ،کمترين
عدد احتمال مربوط به شاخهی  LFWLاست .اين عدد که از منابع اخذ

ش��ده ،نشاندهندهی اهميت خطاي انس��اني است .آموزش و آشنايي
پرس��نل با نحوهی كاركرد قايقهاي نجات ميتواند به بهبود وضعيت
كمك نمايد .در رتبهی بعدي ،ش��اخهی  FOEقرار دارد كه اين عدد
نيز از منابع اخذ شده است .در رتبهی بعد نیز شاخهی  FORMبا عدد
( 0/8اخذ ش��ده از منابع) قرار ميگيرد .در رتبههاي بعدي شاخههاي
 IMLو  IOORMقرار دارند كه هر دو عدد با استفاده از روش FTA
و نظ��ر متخصصان اخذ ش��دهاند و اعداد كوچكي هس��تند .كوچك
بودن اعداد محاس��به شده بهدلیل نقص عملكرد اين سيستم ،عالوه بر
اثرگذاری در ش��رايط اضطراري ،در زمان انجام مانورها نيز ميتواند
حادثهساز شود.
پيشنهادهایی جهت افزایش استفاده از قايقهاي نجات

با توجه اينكه اس��تفاده از قايقهاي نجات مسيري است كه مراحل
موفقيت آن در زنجيرهای س��ري قرار دارند و جهت موفقيت استفاده
از قايقهاي نجات بايد تمامی مراحل و ابزارها درس��ت عمل کنند تا
در نهايت عمليات تخليه با موفقيت انجام گردد ،در ادامه جهت بهبود
عملكرد تمامی مراحل پيشنهادهایی ارائه ميشود.
افزایش احتمال موفقيت در شاخهی IML

در اين شاخه احتمال بروز نقصهاي مختلفي وجود دارد كه جهت
افزایش ضريب اطمينان راهحلهاي موجود در استانداردها و راهنماي
كارخانه و همچنين پيشنهاديي ارائه ميشود:
الف) شكس��ت س��ازه؛ در اين خصوص آزمایشهاي س��اليانهی
معمول در زمينهی جوش و زنگزدايي و رنگآميزي مرتب پيشنهاد
ميشود.
ب) پارگی كابل اصلي؛ بازديد چشمي ماهيانه ،روغنكاري مرتب
و تعويض پنجس��الهی كابل در مواقعي كه كابل شكستگي و زدگي
خارج از محدودهی استانداردهاي موجود دارد بسيار مؤثر است.
ج) عمل نكردن سيس��تم ترمز؛ وزنهی متصل به كابل كنترلكننده
بايد بهگونهاي باشد كه در زمان ترك قايق بهصورت مانع عمل نكند
و بهراحتي از كابل داخل قايق جدا ش��ود .همچنين تعويض لقمههاي
ترمز و بازديد چشمي مس��ير كابل كنترلكننده از نكات مهم در اين
زمينه هستند .استفاده از سيستم ترمز  ABSدر ساخت قايقهاي نجات
نيز پيشنهاد ميشود.
افزایش احتمال موفقيت در شاخهی LFWL

ش��اخهی  LFWLدر رتبهی دوم ضعيفترين ش��اخه قرار دارد كه در
اين زمين��ه ارائهی آموزش با اس��تانداردهاي  OPITO20و افزايش تعداد
شرکت کنندگان نفرات در دورهی  Coxswainمفيد است .همچنين انجام
مرتب مانورهاي ترك دستگاه نيز مؤثر خواهد بود .با ارائهی آموزش حين
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مان��ور ميتوان عدد موفقيت را تا  0/9ارتقاء داد که در اين صورت بدون
محاسبهی  IEاحتمال موفقيت يك قايق به عدد  0/043ارتقاء مييابد.
افزایش احتمال موفقيت در شاخهی IOORM

استفاده از تجهيز 21FPD؛ اين تجهيز طوری تهيه شده كه نيروي وزن
را بهخوبي تحمل ميکند و در حاليكه بهراحتي با چاقو یا ابزاری تيز
بريده ميش��ود يكي از هوکهاي ثابت قايق را به قالب كابل متصل
کرده و اطمينان ميدهد كه هوك و قالبها بهصورت ناخواس��ته رها
نخواهند ش��د .در حين مانورها حوادث بسياري اتفاق افتاده كه هوك
بهصورت ناخواس��ته باز شده است .اين تجهيز طوری طراحي شده كه
در صورت آزاد ش��دن ناخواستهی هوكها از سقوط قايق جلوگيري
ميکند و هنگامی كه قايق در آب اس��ت بهراحتي ميتوان قالب آنرا
آزاد ك��رد .در آب و ه��واي طوفاني در صورت باز نش��دن كارابين
تجهي��ز ميتوان اين تس��مه را بهراحتي با ابزار تيز پيشبيني ش��ده در
داخ��ل قايق بريد و قايق را ره��ا كرد .در اين صورت احتمال موفقيت

و عدد موفقيت كل با اس��تفاده از هوكهاي جديد طراحي شده براي
يك قايق ميتواند بهترتیب به  0/99و  0/22ارتقاء يابد.
افزایش احتمال موفقيت در شاخهی FORM

در اين زمينه بازديد و تعميرات پيش��گيرانهی مرتب ميتواند عدد
موفقيت را بهبود دهد.
افزایش احتمال موفقيت در شاخهی BW

ضعيفترين ش��اخه در درخت رويداد با عدد موفقيت  0/1مربوط
به  BWاس��ت .در حاليكه در خصوص استفاده از قايقهاي سقوط
آزاد اين عدد در آب و هواي يكسان به  0/75ارتقاء مييابد.
افزایش احتمال موفقيت در شاخهی FOE

در اين زمين��ه تعميرات ،بازديدها و چكليس��تهاي ماهيانه مفيد
است و سبب ارتقاء عدد موفقيت خواهد شد.

 2احتمال رويداد شاخههاي مختلف درخت رويداد (در ماههاي ژوئيه ،اوت ،سپتامبر و اكتبر در بدترين شرايط آب و هوايي اين ماهها)
Total Namber

FOE

BW

FORM

IOORM

LFWL

IML

IE

3.4E-1

0.78

0.6

0.8

0.8676

0.6

0.9960

0.00761

0.22

0.6

0.8

0.8676

0.6

0.9960

0.00761

0.4

0.8

0.8676

0.6

0.9960

0.00761

0.2

3.1E-2
2.84E-3
7.8E-4
6E-4

0.8676

0.6

0.9960

0.00761

0.1324

0.6

0.9960

0.00761

0.4

0.9960

0.00761

0.0039

0.00761

3E-3
2.9E-5
1E-19

       پا نویس ها

0.78

0.6

0.8

0.8676

Escape
Rescue
14.
System Design Hazard Analysis Techniques for System Safety
15.
PRA
16.
Probability
17.
Cause–Consequence Analysis
18.
Inadequate of Maintenance of life boat
19.
Marine Accident Investigation Branch
20.
Offshore Petroleum Industry Training Organisation
21.
Fall Propection Devise

       منــــابع

Escape, Evacuation, Rescue
International Maritime Organization
3.
Mobile Offshore Drilling Unit
4.
Event Tree Analysis
5.
Falt Tree Analysis
6.
Reliability Block Diagram
7.
Life Boat
8.
Totally Enclosed Motor Propelled Survival Craft
9.
Free fall
10.
Emergency case
11.
Evacuation

12.

1.

13.
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0.6

0.9960

Out come 1
Out come 2
Out come 3
Out come4
Out come 5
Out come 6
Out come 7
Out come 1 with out IE
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