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راهکارهای موثر جهت حفظ ایمنی الکتریکی كاركنان در دكل های 
حفاری و اكتشاف نفت

حسین برجویی روشن پور، كارشناس ارشد برق قدرت و  دانشکده مهندسي برق، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  

خطرات ناش��ی از ان��رژی الکتریکی از هنگام اس��تفاده از این 
انرژی مورد توجه مهندس��ین و دانش��مندان قرار گرفت. بنابراین 
از گذشته تاکنون برای جلوگیری از اتفاقات ناگواری که متوجه 
کارکنان در محیط کار اس��ت، دس��تورالعمل هایی تهیه شده که 
منظم بازبینی و بهینه س��ازی می شود]2، 3 و 4[. دکل های حفاری 
یکی از بخش های مهم صنعت اس��تخراج نفت در جهان اس��ت و 
برخالف تصور عموم دکل های حفاری امروزی از قس��مت های 
مختلفی تشکیل شده اس��ت که بکارگیری نکات ایمنی موثر در 
آنه��ا برای جلوگیری از بروز خطرات جانی و مالی اجتناب ناپذیر 
است. بنابراین شناسایی هرگونه فعالیت غیرایمن و پرهیز از انجام 
آنها، همواره تالش کارشناس��ان در صنعت نفت بوده اس��ت ]5[. 
اگر چه نکات عملی بس��یاری برای کاه��ش خطرات الکتریکی 
در بخش های مختلف صنعت تدوین و پیش��نهاد ش��ده است ]6 و 
11[ در این مطالعه کوش��ش شده تا با شناخت اصول اولیه انرژی، 
خطرات ش��وک و قوس الکتریکی، تعیین محدوده های حفاظتی 
افراد در حین کار و چگونگی روبرو شدن با اتفاقات ناشی از این 
خط��رات و ارائه راهکارها و نکات مفید برای بخش های مختلف 

ایمنی پرسنل، خطرات ناشی از برق گرفتگی کاهش  یابد.

1- بخش های الکتریکی دكل حفاری

سیس��تم ب��رق دکل حف��اری در عی��ن پیچیدگ��ی از انس��جام 
فوق العاده ای برخورددار اس��ت و ش��امل مجموعه ای از کنترلرها 
و الکتروموتوره��ا ب��رای تولید و مصرف انرژی اس��ت. در ادامه 

تعدادی از آنها معرفی می شود.
 • DRAW WORKS: دو دس��تگاه الکتروموت��ور با توان 800 

کیلو واتی جریان مستقیم.
• الکتروپمپ گل حفاری: س��ه مجموع��ه پمپ گل هر یک 
ش��امل دو دس��تگاه الکتروموتور با توان 800 کیل��و واتی جریان 

مستقیم.
• میز دوار: توس��ط یک دستگاه الکترموتور با توان 800 کیلو 

وات جریان مستقیم حرکت می کند.

• Top Drive: دو دستگاه الکتروموتور با توان 400 کیلو واتی 

با قابلیت تنظیم توسط تغییرات فرکانس.
• دی��زل ژنراتوره��اي اصلي: چهار دس��تگاه معم��والً از نوع 

کاترپیالر مدل 3512 هریک با توان 1714 کیلو وات.
• دیزل ژنراتورهاي اضطراري: معموالً یک دستگاه کاترپیالر 

با توان 400 وات.
• Scr room: واحد یکسوس��ازی برای تغذیه جریان مس��تقیم 

پمپ های گل حفاری.
شماتیک کلی از سیس��تم انرژی الکتریکی یک دکل حفاری 
که شامل تولیدکننده و تقس��یم کننده در سه قسمت اصلی است، 
در ش��کل-2 رسم شده است. س��طح اول ولتاژ تا 750 ولت قابل 
تغییر با فرکانس، س��طح دوم ولتاژ تا س��قف 750 ولت بصورت 
مس��تقیم و سطح س��وم ولتاژ برای موتورهای س��ه فاز 400 ولتی 

متناوب و سیستم های تاسیساتی دکل حفاری است.

2- مخاطرات الکتریکی و راهکارهای مقابله با آن

2-1 شوک الکتریکی

عبور الکتریس��یته از قس��مت یا تم��ام بدن انس��ان باعث ایجاد 
یونیزاس��یون ام��الح موجود در ب��دن و ایجاد لرزش یا ش��وک 

 1    دکل حفاری با محرک برقی و به همراه جزئیات برخی از تجهیزات 
را نشان می دهد.

 3 

 
 دهد.را نشان می هااز دستگاه یبرخ یریبا محرك برقی که محل قرارگ یدکل حفار :1-شکل

 
 سه در کنندهمیکننده و تقسدیکه شامل تول الکتریکي یك دکل حفاری یانرژ یك کلي از سیستمشمات

سطح  ،سبا فرکان رییولت قابل تغ 750تا  اول ولتاژ حسط رسم شده است. 2-شکلدر ، است اصليقسمت 
تناوب و م يتول 400فاز  سه یموتورها یسوم ولتاژ برا حسطو  میولت بصورت مستق 750دوم ولتاژ تا سقف 

 است. یدکل حفار يساتیتاس یهاسیستم
 

 
 

 ی الکتریکي یك دکل حفاریانرژ شماتیك کلي از سیستم -2شکل 

 
 یکیمخاطرات الکتر -2

 یکیشوك الکتر 2-1
لرزش  جادیامالح موجود در بدن و ا ونیزاسیونی جادیتمام بدن انسان باعث ا ایاز قسمت  تهیسیعبور الکتر

 و )فاز یشخص با هر دو رسانادر حالت اول  [.3] دهددر دو حالت رخ مي معمولا هاشوک .شودميشوک  ای
شخص در  در حالت دوم گیرد.قرار مي هاالکترونعبور  ریبرخورد و در نقش واسط در مس يکینول( مدار الکتر

به  يکیرشوک الکت ازصدمه وارده  مقدار .ردیگميقرار  لیاختالف پتانس با نیرسانا و زم كی نیب ریمس

)h.bar20@yahoo.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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می شود. شوک ها معموالً در دو حالت رخ می دهد ]3[. در حالت 
اول شخص با هر دو رسانای )فاز و نول( مدار الکتریکی برخورد 
و در نقش واس��ط در مس��یر عبور الکترون ها ق��رار می گیرد. در 
حالت دوم ش��خص در مس��یر بین یک رس��انا و زمین با اختالف 
پتانس��یل قرار می گیرد. مقدار صدمه وارده از ش��وک الکتریکی 
به فاکتورهایی از قبیل مقدار و مس��یر جری��ان الکتریکی عبوری 
از بدن، مدت زمان اتصال شخص به جریان الکتریکی و واکنش 
و مقاومت ش��خص در برابر عبور جریان بستگی دارد. جدول-1 

اثرات عبور جریان الکتریکی از بدن انسان را نشان می دهد.

2-2- انفجار الکتریکی

عب��ور الکترون ه��ا از فاصله هوای��ی به علت وج��ود اختالف 
پتانسیل باال بین الکترودها که بیشتر از ولتاژ شکست عایق هوایی 
در فاصله بین الکترودهاست، انفجار الکتریکی نامیده می شود که 
با ایجاد جرقه یا قوس الکتریکی می تواند به سمت شخص جهش 
کرده و به او ش��وک وارد کند. قوس الکتریکی می تواند س��بب 
انفجارهای ش��دید، آتش سوزی، سوختگی و حتی فوت شود. از 
طرفی گرما و نور ناش��ی از انفجار و استنش��اق گازهای متصاعد 
ش��ده حاصل از آن، باعث آسیب دیدن سیس��تم تنفسی و ریه ها 

می ش��ود. در م��واردی نیز منجر به پرتاب فل��زات جامد یا ذوب 
ش��ده به سمت کارکنان شده اس��ت. همچنین در اثر فشار انفجار 
الکتریک��ی که گاه ق��درت آن فرات��ر از 3000 پوند در هر فوت 
اس��ت و دارای قدرت گرمایی برابر با 35000 فارنهایت -4 برابر 
دمای س��طح خورشید-است باعث س��وختن مولکول های مس و 
تبخیر بی درنگ آنها می ش��ود. قوس های کم انرژی نیز می تواند، 
باعث انفجارهای شدید در محیط های حاوی گازهای انفجاری، 

بخارات و یا گرد و غبار )ذرات( قابل احتراق شود.
قوس الکتریکی می تواند ناش��ی از جریان اتصال کوتاه، آلوده 
و رس��انا شدن قس��مت های عایق، نم و رطوبت منبع الکتریکی و 
عملک��رد یک موتور همراه با خطای الکتریکی ]3[ ایجاد ش��ود. 
ق��درت ق��وس الکتریکی با مطالع��ه مدار اتصال کوتاه سیس��تم، 
بررس��ی زمان عملکرد سیستم حفاظتی و آنالیز قوس الکتریکی و 

با استفاده از داده ها محاسبه می شود.

2-3- محاسبه و آنالیز قوس الکتریکی

مقدار فاصله از قوس که باعث سوختگی درجه-2 می شود، از 
رابطه ذیل محاسبه می شود.

انرژی قوس الکتریکی
)1(

 5 

منبع  بتنم و رطو، قیعا یهاقسمتاتصال کوتاه، آلوده و رسانا شدن  انیجرتواند ناشي از مي يکیقوس الکتر
 مدار مطالعهبا  يکیقدرت قوس الکترایجاد شود.  [3] يکیالکتر یخطاهمراه با موتور  كیعملکرد الکتریکي و 

 هاادهاده از داستف با و يکیقوس الکتر زیآنالو  يحفاظت ستمیزمان عملکرد س يبررس، ستمیس کوتاه اتصال
 شود.محاسبه مي

 

 یکیقوس الکتر زیمحاسبه و آنال -2-3
 

 .شودميل محاسبه یاز رابطه ذ ،شودمي 2-درجه يگمقدار فاصله از قوس که باعث سوخت
 يکیقوس الکتر یانرژ

 ×timeower (Arc)E (Arc) =p                                                                                            )1( 
ل یطه ذز رابا يکی. توان الکتراسته یب ثانبرحسب ولت آمپر و زمان برحس يکین رابطه توان الکتریدر ا

 .شودميحاصل 

 
 I (Arc)V (Arc) × P (Arc) =                                                                                            )2( 

V و  يکیولتاژ قوس الکتر Iاست. انیجر 

 د.یآ ير بدست میبرحسب ژول از رابطه ز یانرژ
me (Arc) ×TiV (Arc) ×ICALORZ  =                                                                                     )3( 

dsatt .secon= 4.1868 wI Calorie  
econd 1 wat t. s1 joule =  

(4)   







 2
1

bfC tmvA2.65D                                

 mv قوس رخ داده استکه درآن  است ولت يلیولتاژ واحد بر حسب م. 

cD برابر است با ،شودمي 2درجه  ياز قوس که باعث سوختگ همقدار فاصل 

 

(5)    







 2
1

3C tmvaAsD 

bfMVA است توان جهش خطا برحسب مگا ولت آمپر 

 
در ای��ن رابطه ت��وان الکتریکی برحس��ب ولت آمپ��ر و زمان 
برحسب ثانیه است. توان الکتریکی از رابطه ذیل حاصل می شود.

)2(

 5 

منبع  بتنم و رطو، قیعا یهاقسمتاتصال کوتاه، آلوده و رسانا شدن  انیجرتواند ناشي از مي يکیقوس الکتر
 مدار مطالعهبا  يکیقدرت قوس الکترایجاد شود.  [3] يکیالکتر یخطاهمراه با موتور  كیعملکرد الکتریکي و 

 هاادهاده از داستف با و يکیقوس الکتر زیآنالو  يحفاظت ستمیزمان عملکرد س يبررس، ستمیس کوتاه اتصال
 شود.محاسبه مي

 

 یکیقوس الکتر زیمحاسبه و آنال -2-3
 

 .شودميل محاسبه یاز رابطه ذ ،شودمي 2-درجه يگمقدار فاصله از قوس که باعث سوخت
 يکیقوس الکتر یانرژ

 ×timeower (Arc)E (Arc) =p                                                                                            )1( 
ل یطه ذز رابا يکی. توان الکتراسته یب ثانبرحسب ولت آمپر و زمان برحس يکین رابطه توان الکتریدر ا

 .شودميحاصل 

 
 I (Arc)V (Arc) × P (Arc) =                                                                                            )2( 

V و  يکیولتاژ قوس الکتر Iاست. انیجر 

 د.یآ ير بدست میبرحسب ژول از رابطه ز یانرژ
me (Arc) ×TiV (Arc) ×ICALORZ  =                                                                                     )3( 

dsatt .secon= 4.1868 wI Calorie  
econd 1 wat t. s1 joule =  

(4)   







 2
1

bfC tmvA2.65D                                

 mv قوس رخ داده استکه درآن  است ولت يلیولتاژ واحد بر حسب م. 

cD برابر است با ،شودمي 2درجه  ياز قوس که باعث سوختگ همقدار فاصل 

 

(5)    
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V ولتاژ قوس الکتریکی و  I جریان است.
انرژی برحسب ژول از رابطه زیر بدست می آید.

)3(

 5 

منبع  بتنم و رطو، قیعا یهاقسمتاتصال کوتاه، آلوده و رسانا شدن  انیجرتواند ناشي از مي يکیقوس الکتر
 مدار مطالعهبا  يکیقدرت قوس الکترایجاد شود.  [3] يکیالکتر یخطاهمراه با موتور  كیعملکرد الکتریکي و 

 هاادهاده از داستف با و يکیقوس الکتر زیآنالو  يحفاظت ستمیزمان عملکرد س يبررس، ستمیس کوتاه اتصال
 شود.محاسبه مي

 

 یکیقوس الکتر زیمحاسبه و آنال -2-3
 

 .شودميل محاسبه یاز رابطه ذ ،شودمي 2-درجه يگمقدار فاصله از قوس که باعث سوخت
 يکیقوس الکتر یانرژ

 ×timeower (Arc)E (Arc) =p                                                                                            )1( 
ل یطه ذز رابا يکی. توان الکتراسته یب ثانبرحسب ولت آمپر و زمان برحس يکین رابطه توان الکتریدر ا

 .شودميحاصل 

 
 I (Arc)V (Arc) × P (Arc) =                                                                                            )2( 

V و  يکیولتاژ قوس الکتر Iاست. انیجر 

 د.یآ ير بدست میبرحسب ژول از رابطه ز یانرژ
me (Arc) ×TiV (Arc) ×ICALORZ  =                                                                                     )3( 

dsatt .secon= 4.1868 wI Calorie  
econd 1 wat t. s1 joule =  

(4)   
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1

bfC tmvA2.65D                                

 mv قوس رخ داده استکه درآن  است ولت يلیولتاژ واحد بر حسب م. 

cD برابر است با ،شودمي 2درجه  ياز قوس که باعث سوختگ همقدار فاصل 

 

(5)    







 2
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3C tmvaAsD 

bfMVA است توان جهش خطا برحسب مگا ولت آمپر 

 5 

منبع  بتنم و رطو، قیعا یهاقسمتاتصال کوتاه، آلوده و رسانا شدن  انیجرتواند ناشي از مي يکیقوس الکتر
 مدار مطالعهبا  يکیقدرت قوس الکترایجاد شود.  [3] يکیالکتر یخطاهمراه با موتور  كیعملکرد الکتریکي و 

 هاادهاده از داستف با و يکیقوس الکتر زیآنالو  يحفاظت ستمیزمان عملکرد س يبررس، ستمیس کوتاه اتصال
 شود.محاسبه مي

 

 یکیقوس الکتر زیمحاسبه و آنال -2-3
 

 .شودميل محاسبه یاز رابطه ذ ،شودمي 2-درجه يگمقدار فاصله از قوس که باعث سوخت
 يکیقوس الکتر یانرژ

 ×timeower (Arc)E (Arc) =p                                                                                            )1( 
ل یطه ذز رابا يکی. توان الکتراسته یب ثانبرحسب ولت آمپر و زمان برحس يکین رابطه توان الکتریدر ا

 .شودميحاصل 

 
 I (Arc)V (Arc) × P (Arc) =                                                                                            )2( 

V و  يکیولتاژ قوس الکتر Iاست. انیجر 

 د.یآ ير بدست میبرحسب ژول از رابطه ز یانرژ
me (Arc) ×TiV (Arc) ×ICALORZ  =                                                                                     )3( 

dsatt .secon= 4.1868 wI Calorie  
econd 1 wat t. s1 joule =  

(4)   







 2
1

bfC tmvA2.65D                                

 mv قوس رخ داده استکه درآن  است ولت يلیولتاژ واحد بر حسب م. 

cD برابر است با ،شودمي 2درجه  ياز قوس که باعث سوختگ همقدار فاصل 

 

(5)    







 2
1

3C tmvaAsD 

bfMVA است توان جهش خطا برحسب مگا ولت آمپر 

)4(

 5 

منبع  بتنم و رطو، قیعا یهاقسمتاتصال کوتاه، آلوده و رسانا شدن  انیجرتواند ناشي از مي يکیقوس الکتر
 مدار مطالعهبا  يکیقدرت قوس الکترایجاد شود.  [3] يکیالکتر یخطاهمراه با موتور  كیعملکرد الکتریکي و 

 هاادهاده از داستف با و يکیقوس الکتر زیآنالو  يحفاظت ستمیزمان عملکرد س يبررس، ستمیس کوتاه اتصال
 شود.محاسبه مي

 

 یکیقوس الکتر زیمحاسبه و آنال -2-3
 

 .شودميل محاسبه یاز رابطه ذ ،شودمي 2-درجه يگمقدار فاصله از قوس که باعث سوخت
 يکیقوس الکتر یانرژ

 ×timeower (Arc)E (Arc) =p                                                                                            )1( 
ل یطه ذز رابا يکی. توان الکتراسته یب ثانبرحسب ولت آمپر و زمان برحس يکین رابطه توان الکتریدر ا

 .شودميحاصل 

 
 I (Arc)V (Arc) × P (Arc) =                                                                                            )2( 

V و  يکیولتاژ قوس الکتر Iاست. انیجر 

 د.یآ ير بدست میبرحسب ژول از رابطه ز یانرژ
me (Arc) ×TiV (Arc) ×ICALORZ  =                                                                                     )3( 

dsatt .secon= 4.1868 wI Calorie  
econd 1 wat t. s1 joule =  
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1

bfC tmvA2.65D                                

 mv قوس رخ داده استکه درآن  است ولت يلیولتاژ واحد بر حسب م. 

cD برابر است با ،شودمي 2درجه  ياز قوس که باعث سوختگ همقدار فاصل 

 

(5)    







 2
1

3C tmvaAsD 

bfMVA است توان جهش خطا برحسب مگا ولت آمپر 

mv ولتاژ واحد بر حس��ب میلی ولت است که درآن قوس رخ 

داده است.
Dc مقدار فاصله از قوس که باعث سوختگی درجه 2 می شود، 

برابر است با

 2    شماتیک کلی از سیستم انرژی الکتریکی یک دکل حفاری

 3 

 
 دهد.را نشان می هااز دستگاه یبرخ یریبا محرك برقی که محل قرارگ یدکل حفار :1-شکل

 
 سه در کنندهمیکننده و تقسدیکه شامل تول الکتریکي یك دکل حفاری یانرژ یك کلي از سیستمشمات

سطح  ،سبا فرکان رییولت قابل تغ 750تا  اول ولتاژ حسط رسم شده است. 2-شکلدر ، است اصليقسمت 
تناوب و م يتول 400فاز  سه یموتورها یسوم ولتاژ برا حسطو  میولت بصورت مستق 750دوم ولتاژ تا سقف 

 است. یدکل حفار يساتیتاس یهاسیستم
 

 
 

 ی الکتریکي یك دکل حفاریانرژ شماتیك کلي از سیستم -2شکل 

 
 یکیمخاطرات الکتر -2

 یکیشوك الکتر 2-1
لرزش  جادیامالح موجود در بدن و ا ونیزاسیونی جادیتمام بدن انسان باعث ا ایاز قسمت  تهیسیعبور الکتر

 و )فاز یشخص با هر دو رسانادر حالت اول  [.3] دهددر دو حالت رخ مي معمولا هاشوک .شودميشوک  ای
شخص در  در حالت دوم گیرد.قرار مي هاالکترونعبور  ریبرخورد و در نقش واسط در مس يکینول( مدار الکتر

به  يکیرشوک الکت ازصدمه وارده  مقدار .ردیگميقرار  لیاختالف پتانس با نیرسانا و زم كی نیب ریمس

 1   اثرات عبور جریان الکتریکی از بدن انسان

اثرات بر بدن انسانمقدار جریان )میلی آمپر(ردیف

حس مالیم اما دردناک1 تا 13

شوک دردناک3 تا 210

عدم کنترل و گرفتگی عضالت10 تا 330

وقفه تنفسی30 تا 475

مشکالت مربوط به عضالت شکم75 تا 54000

از کار افتادن قلب و سوختن بافت های باالتر از 64000
ماهیچه ای بدن
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)5(

 5 

منبع  بتنم و رطو، قیعا یهاقسمتاتصال کوتاه، آلوده و رسانا شدن  انیجرتواند ناشي از مي يکیقوس الکتر
 مدار مطالعهبا  يکیقدرت قوس الکترایجاد شود.  [3] يکیالکتر یخطاهمراه با موتور  كیعملکرد الکتریکي و 

 هاادهاده از داستف با و يکیقوس الکتر زیآنالو  يحفاظت ستمیزمان عملکرد س يبررس، ستمیس کوتاه اتصال
 شود.محاسبه مي

 

 یکیقوس الکتر زیمحاسبه و آنال -2-3
 

 .شودميل محاسبه یاز رابطه ذ ،شودمي 2-درجه يگمقدار فاصله از قوس که باعث سوخت
 يکیقوس الکتر یانرژ

 ×timeower (Arc)E (Arc) =p                                                                                            )1( 
ل یطه ذز رابا يکی. توان الکتراسته یب ثانبرحسب ولت آمپر و زمان برحس يکین رابطه توان الکتریدر ا

 .شودميحاصل 

 
 I (Arc)V (Arc) × P (Arc) =                                                                                            )2( 

V و  يکیولتاژ قوس الکتر Iاست. انیجر 

 د.یآ ير بدست میبرحسب ژول از رابطه ز یانرژ
me (Arc) ×TiV (Arc) ×ICALORZ  =                                                                                     )3( 

dsatt .secon= 4.1868 wI Calorie  
econd 1 wat t. s1 joule =  

(4)   







 2
1

bfC tmvA2.65D                                

 mv قوس رخ داده استکه درآن  است ولت يلیولتاژ واحد بر حسب م. 

cD برابر است با ،شودمي 2درجه  ياز قوس که باعث سوختگ همقدار فاصل 

 

(5)    







 2
1

3C tmvaAsD 

bfMVA توان جهش قوس برحسب مگا ولت آمپر است است توان جهش خطا برحسب مگا ولت آمپر MVAbf

در ای��ن فرمول t متغیر زمان اس��ت. برای ثاب��ت ماندن معادله 
اگر زمان بیشتری انتخاب ش��ود، فاصله کوتاه تر انتخاب می شود 
و در حقیقت باید حفاظت دس��تگاه بی��ش از حد جریان انتخاب 
ش��ود تا زمان قوس کاهش یابد. درصورت مناسب بودن سرعت 
عکس العمل سیستم حفاظتی و به روز بودن تجهیزات الکتریکی، 

تا حدودی می توان از خطرات قوس الکتریکی جلوگیری کرد.

3- راهکارهای عملی مقابله با شوک الکتریکی

کارکنان دکل حفاری به علت وجود رطوبت باال و تعرق زیاد 
بدن در مناطق خش��کی و دریایی بیش��تر در معرض ش��وک قرار 
دارند. اس��تفاده از پوشش مناس��ب تا حدودی برای جلوگیری از 
بروز ش��وک الکتریکی مناسب اس��ت. نوع کار و فعالیت، لوازم 
ایمنی خاص خود را نیاز دارد. بنابراین رعایت پوش��ش مناس��ب 
مخص��وص کار در صنع��ت حفاری ضروری اس��ت. در ادامه به 

برخی از تجهیزات ایمنی اشاره می شود.
- کفش های ایمن��ی برق کاران: این نوع کفش دارای مقاومت 
عایق��ی در برابر 14000 ولت و تحمل جریان بیش از 3 میلی آمپر 

در فرکانس 60 هرتز به مدت 1 دقیقه است ]3 و 11[.
- دس��تکش ایمنی ب��رق کاران: بر طبق اس��تاندارد OSHA  و 
ASTM ب��رای حفاظ��ت اف��راد در براب��ر برق گرفتگ��ی در بازه 

حفاظ��ت عایق��ی از کالس صفر تا چه��ار و در محدوده ولتاژی 
1000 الی 36000 ولت با تس��ت عایق��ی 5000 الی40000 ولت 
تعریف ش��ده است. دستکش ها قبل از اس��تفاده و هر 6 ماه یکبار 
باید تست نشت هوا و تست عایقی الکتریکی شوند ]3، 4، 7 و 8[.

3-1- روش  Lock out /Tag out در پروسه تعمیرات

روش Lock out /Tag out  در حقیقت یک برنامه حفاظت در 
مقابل حوادث ناش��ی از  خطرات کار با ماشین آالت و تجهیزات 
اس��ت که جوابگوی مناس��بی در جلوگیری از خطای انس��انی و 
جراحات ناش��ی از کار اس��ت که اس��تفاده از قوانی��ن NFPA  و 

OSHA را مفید می سازد. )شکل-3(

در این سیستم دسترسی به تجهیز بوسیله یک کارت راهنما و با 
یک یا چندین قفل توسط واحدها تعمیرات شامل برق/ مکانیک 

و با هماهنگی واحد ایمنی محدود می ش��ود و زمانی که هر گروه 
تعمیرات را انجام داد، قف��ل واحد با هماهنگی با واحد ایمنی باز 

می شود.

:Lock out /Tag out 3-1-1- مزایای پیاده سازی

• تهیه یک سند و اجرای آن برای حفاظت و کنترل انرژی.
• استفاده از دستگاه قابل قفل شدن و اطمینان از انجام وظایف 

آن، چک کنترل دوره ای شامل هفتگی، ماهانه یا سالیانه.
• اطمینان از شناس��ایی دس��تگاه قفل ش��ده توس��ط ش��خص 
یا قس��متی از س��ازمان بطور مش��خص و اج��ازه کار آن فقط به 

کارکنان خاص.

 Lock out/ Tag out 3-1-2- روش های اجرای

• روش پیچیده: محافظت کلیه پرس��نل ش��امل نوشتن مراحل 

Lock out /Tag out    3 

 7 

 
 Lock out /Tag out:  3-شکل

 
 راتیتعم هاواحدقفل توسط  نیچند ای كیکارت راهنما و با  كی لهیبوسدسترسي به تجهیز  ستمیس نیدر ا

 ،ام دادا انجر راتیکه هر گروه تعم زمانيو  شودمحدود مي يمنیواحد ا يبا هماهنگ و كیمکان /شامل برق
 .شودميباز  يمنیبا واحد ا يبا هماهنگ واحدقفل 

 
 :Lock out /Tag out یسازادهیپ یایمزا -1 -3

 ی.حفاظت و کنترل انرژ برایآن  یسند و اجرا كی هیته 

 يهفتگ شامل یاکنترل دوره آن، چك فیاز انجام وظا نانیاز دستگاه قابل قفل شدن و اطم استفاده، 
 .انهیسال ایماهانه 

  
 ر ازه کاو اج از سازمان بطور مشخص يقسمت ایقفل شده توسط شخص از شناسایي دستگاه  نانیاطم

 .آن فقط به کارکنان خاص

  Lock out/ Tag out یاجرا یهاروش -3-2

 نمسدود کرد ،یسازخاص شامل جدا پرسنل شامل نوشتن مراحل هی: محافظت کلدهیچیپ روش 
 . در دستگاه مورد نظر یعدم وجود انرژ يبررس و

 گروه خاص ای شخص كیحفاظت از  یساده: برا روش. 

شود مي آن نوشته یبطور مشخص بر رو دستگاه کنندهقفل  یپاسخگو نل و واحددو روش بال، پرس در
[3]. 

 

 4    سیستم اتصال به زمین و نحوه اندازه گیری ولتاژ منتقل شده به زمین

 8 

3-3 - Grounding یکیالکتر هایستمیس نیزم اتصال به ای 
 یکیالکتر یهاستمیس نیزم اتصال بهاصلی  لیدال
 

 و انتقال به زمین. یو قو فیبا خطوط ولتاژ ضع ياتفاق تماس 

 به زمین. از رعد و برق يولتاژ ناش تیهدا 

 ها.و رله وزهایمانند ف يحفاظت هایستمیس اتیعمل کردن نهیبه 

 ایاتصال بدنه و  از يتاژ ناشول تادارند  نیاز نیزم به اتصال ستمیولت به س 120 ی بالتر ازمدارها تمام
به  اتصال سیستم نحوه تست و نصب 4-شکل [.12د ]شو تیصفر هدا نیبه سمت زم يکیالکتر یهاشوکه
 .دهدميرا نشان  یالهیاز نوع م زمین

 

 
 ی ولتاژ منتقل شده به زمینریگوه اندازهحو ن اتصال به زمین سیستم: 4شکل

 
 تم اتصال به زمین است.سیس ازمندین ی زیردکل حفار تجهیزات

 .هاکابل ينیس دهي وگنالیس یهاستمیو س هاکنندهکنترل ،آنها یهامیو فر رموتو -
 است.ار کدر حال ی گل حفاری هاپمپ و کسرهایمانند م پیوستهکه  يزاتیتجه یي وروشنا یهاچراغ -
 .مرکز ستاره ترانسفورماتور و هاکابلزره  -
 [.9و  3] ثابت و متحرک سوخت مخازن -

 
 یکیانفجار الکتر ازحفاظت  برای یعمل یراهکارها -3-4
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خاص ش��امل جداسازی، مس��دود کردن و بررس��ی عدم وجود 
انرژی در دستگاه مورد نظر. 

• روش ساده: برای حفاظت از یک شخص یا گروه خاص.
در دو روش باال، پرسنل و واحد پاسخگوی قفل کننده دستگاه 

بطور مشخص بر روی آن نوشته می شود ]3[.

Grounding - 2-3 یا اتصال به زمین سیستم های الکتریکی

دالیل اصلی اتصال به زمین سیستم های الکتریکی

• تماس اتفاقی با خطوط ولتاژ ضعیف و قوی و انتقال به زمین.
• هدایت ولتاژ ناشی از رعد و برق به زمین.

• بهین��ه کردن عملیات سیس��تم های حفاظت��ی مانند فیوزها و 
رله ها.

تمام مدارهای باالتر از 120 ولت به سیس��تم اتصال به زمین نیاز 
دارند تا ولتاژ ناش��ی از اتصال بدنه و یا ش��وکه های الکتریکی به 
سمت زمین صفر هدایت شود ]12[. شکل-4 نحوه تست و نصب 

سیستم اتصال به زمین از نوع میله ای را نشان می دهد.
تجهیزات دکل حفاری زیر نیازمند سیستم اتصال به زمین است.

- موت��ور و فریم ه��ای آنه��ا، کنترل کننده ه��ا و سیس��تم های 
سیگنال دهی و سینی کابل ها.

- چراغ های روش��نایی و تجهیزاتی که پیوسته مانند میکسرها و 
پمپ های گل حفاری در حال کار است.

- زره کابل ها و مرکز ستاره ترانسفورماتور.
- مخازن ثابت و متحرک سوخت ]3 و 9[.

3-3- راهکارهای عملی برای حفاظت از انفجار الکتریکی

اگر چ��ه حداکثر ولتاژهای مس��تقیم و متناوب مورد اس��تفاده 
در دکل ه��ای حفاری کمتر 1000 ولت اس��ت، اما به دلیل وجود 
جریان های ب��اال، احتمال وقوع قوس و انفجار الکتریکی ش��دید 
وج��ود دارد. بنابرای��ن رعایت فاصله حفاظ��ت الکتریکی الزم و 

ضروری است.

3 -4- حد حفاظت از تشعشع

محدوده حفاظت از تشعش��ع، نزدیک ترین نقطه تعادلی اس��ت 
که به اشخاص بدون استفاده از تجهیزات محافظ در برابر تشعشع 
اجازه کار داده می ش��ود. برای انج��ام کار بدون حفاظت از خطر 
تشعش��ع قوس الکتریکی، کارفرمایان باید به خطرات قرار گرفتن 

کارگران در معرض انرژی مضاعف آگاه باش��ند. در گروه بندی 
ریسک خطرها در مبحث NFPA 70E  و ATP1، الزامات خاص 
برای استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی  و نوع لباس برای قرار 
گرفتن در معرض انرژی حادثه بیان ش��ده و گروه ریس��ک خطر 
و تعیی��ن مرزهای ق��رار گرفتن در معرض انرژی ناش��ی از حادثه 

محاسبه شده است ]2 و 10[.

4- مخاطرات الکتریکی

مرز حفاظتی محدود: یک فاصله حفاظتی از شوک الکتریکی 
اس��ت که در آن تنها یک فرد واجد ش��رایط می تواند، کار کند. 
ای��ن فاصله را می توان با عایق بزرگ ت��ر کرد و در صورت بروز 

حادثه، سوختگی از نوع درجه 2 خواهد بود.
مرز حفاظتی محص��ور: برای ورود به این فضا ش��خص واجد 
ش��رایط باید برنامه مستند تایید شده توسط مدیریت داشته باشد و 

با اقدامات خاص همراه خواهد بود.
م��رز حفاظت��ی ممنوعه: از این م��رز حفاظتی تنه��ا افراد واجد 
ش��رایط اجازه عب��ور دارند. در این محیط بای��د تمام بدن به طور 
یکس��ان محافظت و پوش��یده ش��ود. زیرا ممکن اس��ت تمامی یا 

قسمتی از بدن دچار شوک و برق گرفتگی شود.

5- توصیه های عملی برای كاركنان ش�اغل در دكل های حفاری 

جوشکاران

- جوش��کار موظف ب��ه محافظت اف��راد در مج��اورت محل 
جوشکاری است.

- جوش��کار باید کفش با پاشنه الستیکی بپوشد و از یک الیه 
ایزوله کننده مثل تخته خشک یا الستیک برای محافظت در برابر 

سطوح هادی الکتریسته استفاده کند.
- محک��م ک��ردن اتصاالت ضعیف و پوش��ش کام��ل مفتول 
کابل ها باعث کاهش احتمال شوک الکتریکی می شود. قطعه در 
حال جوشکاری و بدنه کلیه ماشین های برقی باید به زمین متصل 

و ماشین های برقی در زمان بدون استفاده خاموش شوند.
- انبر الکترود و کابل های برق باید س��الم و خشک نگهداری 
ش��ود و هنگام جابجایی از قراردادن الکترودها در زیر بغل پرهیز 

شود. 
- اس��تفاده از دستکش های س��الم و بدون سوراخ دارای تهویه 
و بس��تن کمربن��د ایمنی یا طناب نجات در زمان جوش��کاری در 
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ارتفاع یا محل های با امکان لغزش و سقوط الزامی است. 
- هرگ��ز کابل ها ی��ا لوله های مخصوص حم��ل گاز و مایعات 
اش��تغال زا مثل نفت و س��وخت در نزدیک محل جوشکاری نگه 

داشته نشود.
- هرگ��ز به س��ر باره جوش ب��دون محافظ صورت، دس��ت و 
چش��م ضربه نزنید و به دیگران نیز در این مورد هشدار داده شود. 
الکترودها و قطب های نگهدارنده و حمل کننده را در جریان آب 

یا بر روی سطوح رسانا و سطوح کار رها نسازید ]2 و 3[.
رانندگان و متصدیان تجهیزات سنگین و جرثقیل

حداقل فاصله دکل جرثقیل از کابل باالسری باید 10 متر باشد 
و اگ��ر دکل جرثقیل ب��ه هر دلیل به یک کابل و یا س��یم قدرت 
برخورد و دچار اتصال ش��د، اپراتور و اشخاص داخل ماشین باید 
سریع به بیرون بپرند. در پرش باید هر دو پا چسبیده به هم باشد تا 
اختالف پتانس��یل بین دو پا باعث شوک و مرگ افراد در هنگام 

دور شدن از محل نشود.

پرسنل واحد گل و پسماند

آس��یب دیدن کابل های جریان برق دفن شده در زیر گل های 
پراکن��ده در مح��ل دکل حف��اری و نی��ز اس��تفاده از پمپ های 
لجن کش، خطرات وی��ژه ای برای کارگ��ران و تجهیزات ایجاد 
می کن��د. بنابراین افراد بای��د برای حذف خط��رات قبل از انجام 
عملیات پسماند اقدام کنند که از آن جمله مشخص کردن مکان 
دقیق کابل های جریان برق و دقت کافی در اس��تفاده از وس��ایلی 

مانند بیل و پارو فلزی با لبه های تیز و برنده است. 

پرسنل تعمیرات برق، مکانیک و انبار تجهیزات

- ظروف س��وخت به علت وجود الکتریس��ته ساکن و جرقه ها 
ناشی از بارهای الکتریکی، باید به زمین متصل شوند.

- سیس��تم روش��نایی ضد انفجار در انبار نگه��داری مواد قابل 
اشتعال استفاده شود.

- در بات��ری خانه ه��ا از تهویه مناس��ب و جعب��ه کلیدهای ضد 
انفجار استفاده شود.

- هیچگاه دیزل ژنراتور در محوطه باز قرار داده نشود.
- اگزوز ژنراتور و سیستم سوخت و برقی آن بازرسی دوره ای 

شود.
- در هنگام خاموش بودن ژنراتور باید کلید ژنراتور در حالت 

قطع باش��د و ترتیب وصل کردن س��یم ها در هنگام نصب باتری 
تغذیه به ژنراتور رعایت شود.

- درصورتی که سیستم سوخت گیری دیزل ژنراتور اتوماتیک 
نیس��ت، بهتر اس��ت ژنراتور در هنگام س��وخت گیری خاموش و 
خنک باشد. در زمانی که ژنراتور تازه خاموش شده دستگاه هنوز 

داغ بوده و احتمال سوختگی درصورت تماس بدن وجود دارد.
- هرگز در محیط بسته که احتمال وجود گازهای قابل اشتعال 
وجود دارد، از سیس��تم اتصال باتری به باتری برای ش��ارژ باتری 

دیزل ژنراتور استفاده نشود.
- پرس��نل غیر حرفه ای از رفع اشکاالت به ظاهر جزیی و تعمیر 

دیزل ژنراتور بپرهیزند.

تعمیركاران باتری و كارگاه برق

- باید اطاق باتری و کارگاه برق دارای کپس��ول چشم ش��ویی 
باشد تا درصورت پاشیده شدن اسید بتوان از آن استفاده کرد.

- فن ه��ای تهویه ه��وا با توان ب��اال برای جلوگیری از انباش��ته 
ش��دن گازهای هیدروژن و بخار اس��ید سولفوریک استفاده شده 
و همیش��ه قبل از ورود کارگران از روش��ن ب��ودن فن های تهویه 

اطمینان حاصل شود.
- ب��رای روش��نایی محل ب��ا احتمال انتش��ار گاز مت��ان باید از 
تجهیزات ضدانفجار شامل روش��نایی و کلیدهای ایزوله استفاده 

شود.
• ش��ارژ باتری در محیط مخصوص با تهویه هوای مناس��ب یا 
محیط باز و حفاظت ش��ده انجام ش��ود. چون در محیط های بسته 
عالوه بر خط��ر انفجار باعث اختالل در سیس��تم تنفس و چش��م 

می شود.
• دستگاه شارژر به طور صحیح به قطب های باتری متصل شود. 

عدم نصب صحیح باعث انفجار باتری و پاشیدن اسید آن می شود.

6- ایمنی دستگاه ها و وسایل موتوري باالبر دكل های حفاری

دستگاه ها و وسایل موتوري باالبر به کلیه وسایل و تجهیزات ثابت 
و متحرک الکتریکي و پانیوماتیکی گفته می شود که شامل لیفتراک، 
جرثقیل هاي ثابت و متحرک و آسانسورهای باال برنده است که برای 
جابجایی و نصب قطعات، وسایل و تجهیزات دکل استفاده می شود. 
بهتر است هر دستگاه آسانسور با توجه به موقعیت افراد و کارگاه ها 

برای استفاده خاص در شرایط اضطراری تعریف شود. 
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7- افزای�ش ایمنی كاركنان با نصب تجهیزات مخابراتی و تقویتی 

آنتن های موبایل عمومی

ارتباطات و تبادل اطالعات یکی از نیازهای ضروری کارکنان 
دکل اس��ت. هر چند در محیط کار اس��تفاده از وس��ایل ارتباطی 
همانن��د موبای��ل از نظر ایمنی ت��ا حدی ممنوع اس��ت، اما گاهی 
مش��اهده شده اس��ت که کارکنان دکل یا س��کوی حفاری برای 
جس��تجوی س��یگنال موبایل مطل��وب وارد محیط ه��ای پر خطر 
می ش��وند که س��بب ایجاد حوادث غیرمترقبه و نیز آس��یب های 
جس��می به افراد می ش��ود ]11[. همچنین مشاهده ش��ده که افراد 
اقدام به نصب تقویت کننده های آنتن موبایل در کانکس می کنند 
که موجب تقویت بیش از حد امواج مخابراتی با فرکانس باال در 
محل زندگی و محیط بسته کانکس شده و باعث سردرد عصبی، 
خس��تگی و عوارض فراوانی همچون سوء هاضمه می شود که در 
نهایت بر بهره وری اش��خاص تاثیرگذار است. بنابراین استفاده از 
آنتن های تقویت سیگنال های مخابراتی عمومی در محل دکل بر 
طبق اس��تاندارد و فاصله از محل استراحت کارکنان، صحیح تر از 

استفاده تقویت کننده های شخصی موبایل است.

8- بهبود عملکرد سیستم  اتصال به زمین دكل های حفاری

خوش��بختانه در دکل های حف��اری برای بهینه کردن سیس��تم 
اتصال به زمین می توان از مقداری بنتونیت به عنوان یکی از مواد 
اصلی تشکیل دهنده گل حفاری استفاده کرد. بنابراین گودالی به 
عمق میله مورد نظر و ش��عاع نیم متر با خ��اک بنتونیت پر کرده و 

میله اتصال به زمین را در درون آن قرار می دهیم.

9- نظارت بر ایمنی شبکه كابلی انتقال انرژی

یک روش در پوشش شبکه کابلی انتقال انرژی بین کانکس های 
کمپ، اس��تفاده از پوشش های پلی ش��کل در طول های 1/5 تا 3 
مت��ری از جنس چوب برای جلوگیری از خطرات ناش��ی از برق 
گرفتگی و حفاظت کابل در برابر س��رما، گرما، نور خورش��ید و 
برخورد فیزیکی است. در ساخت این پوشش کابل ها می توان از 

الوارهای چوبی پالت های مواد گل حفاری استفاده کرد.

10- برخی از اقدامات افسر ایمنی قبل و بعد از شروع عملیات حفاری

- اخ��ذ کلی��ه مجوزه��اي الزم برای اج��راي عملی��ات حفاری، 
انبارک��ردن مصالح در فضاهاي عمومي، اس��تفاده از تس��هیالت 

عمومي، تخلیه مصالح و کار در شب از مراجع ذیربط.
• اقدام��ات حفاظت��ی مانن��د برنامه ری��زی ب��رای جلوگیری از 

آلودگی های نفتی غیر منتظره.
• بررسی محل دکل حفاری و در صورت مشاهده اشکال، اعالم 

نظرات و پیشنهاد کتبی اصالحی به رئیس دستگاه.
• بازرس��ي دوره ای و موردی از وضعیت کارگاه ها و نظارت بر 
بهداش��ت محیط های کاری، کم��پ و تایید ایمنی مصالح و مواد 

ورودی به کارگاه
• نظ��ارت ایمنی ب��ر انجام عملیات تعمی��رات، جابه جایی دکل، 
آنالیز احتماالت خطر )JSA ( و آگاهی از وجود گازهای س��می 
که ممکن اس��ت در هر مرحله حفاری در الیه های مختلف زمین 

متصاعد شود.
• ارائ��ه آموزش ه��ای الزم ایمني از قبیل چگونگی اس��تفاده از 
 ،H2S دس��تگاه هاي تنفس��ي، پیش��گیري از مس��مومیت ب��ا گاز
چگونگی استفاده از انواع خاموش کننده ها، آشنایی با مجوزهاي 

.)PTW(کار گرم و سرد
• حض��ور در صحنه حوادث و تهیه گزارش و ارائه راهکارهای 

پیشگیرانه براي جلوگیری از وقوع مجدد حوادث.
• نصب و نگهداری عالیم هشدار دهنده، آگاه کردن پرسنل از 
هش��دارهاي ایمني با نصب تابلوها و بروش��ورها و بررسی برنامه 
زمان بندي کارهاي اجرایي روزانه و آینده به صورت درخواست 

کاری از طرف گروه های کاری ]1[.

نتیجه گیري

1- وجود پوش��ش حفاظتی مناس��ب کارکنان از جمله لباس، 
دس��تکش، کفش با استانداردهای مناس��ب هر شغل و نیز رعایت 

نکات مرزهای تعریف شده حفاظتی ضروری است.
2- اجرای Lock out/ Tag out یکی از س��ازوکارهای مناسب 
ایمنی پرسنل و ادوات حفاری است که باعث پایین آمدن احتمال 

وقوع اتفاقات می شود.
3- سیستم اتصال به زمین نه تنها باعث تعادل سیستم های الکتریکی، 

بلکه موجب کاهش مخاطرات استفاده از دستگاه ها می شود.
4- هری��ک از تیم های کاری دکل حفاری باید اس��تاندارهای 
حفاظتی و به روز شده از جمله OSHA،ATP، NFPA که توسط 

افسران مجرب ایمنی آموزش داده می شود، را رعایت کنند.
منابع نزد نشریه موجود است.


