مقاالت پژوهشی

بررسی علل ریشهای حادثهی انفجار خط لولهی  20اینچ گاز شرکت ملی نفت ایران

چکیده

حمیدرضا عسگری بیدهندی* ،مسعود رفیعی میاندشتی ،مانی عبداهللزاده راد ،مدیریت  HSEشرکت ملی نفت ایران محمدرضا زبیحی قلدره،
علی جهدی سردرود ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطالعات مقاله

خط��وط لول��هی انتقال نقش مهمی در صنعت نفت و گاز ایفا میکنند .این خطوط لوله در معرض خطراتی از قبیل
طراحی غلط ،خوردگی و بهرهبرداری ناصحیح هس��تند که هزینهی بس��یاری بر این صنعت تحمیل میکنند.در یک
تاریخ پذیرش د   اور98/05/05 :
حادثه ،قس��متی از خط لولهی  20اینچ زیرزمینی گاز ش��رکت ملی نفت ایران شکسته و ابر گاز ناشی از نشت به منبع
حرارتی رس��یده اس��ت .با توجه به باز بودن محیط ،حریق ناگهانی ( )Flash Fireایجاد شده و بازگشت شعله منجر به
انفجار ابر گاز تجمع کرده در چالهی اطراف خط لوله بهصورت انفجار ابر گازی ( )VCEش��ده اس��ت .انرژی حاصل از
شکست حدود  5متر از بدنهی خط لوله را جدا کرده و به فاصلهی  20متری پرتاب کرده است.
در این مقاله علل فني و ریشهای ایجاد ترک و نشت در این حادثه بررسی شده است .در ابتدا همخوانی ریزساختار
و ترکیب ش��یمیایی فلز پایه با اس��تاندارد  API 5Lبررسی ش��ده و پس از آن سالمت فرآیند ساخت مورد توجه قرار
گرفت .در گام بعدي ،بررسیهای میکروسکوپی الکترونی انجام شد و پس از مشاهدهی تردشدگی و ترک مرزدانهای،
آزمونهای کشش و ضربه نیز برای تأیید تردشدگی خط لوله انجام گردید .نتايج حاصل از انرژی جذب شده در آزمون
ضربه برابر  11ژول و بس��یار کمتر از مقدار اس��تاندارد ( 27ژول) بوده است .در همین راستا ،آنالیز شیمیایی  EDSدر
طول ترک انجام ش��د که مقادیر بس��یار زیاد و خارج از اس��تاندارد عنصر گوگرد در این ناحیه مشاهده گردید .ترک از
سمت خارج خط لوله گسترش یافته است .پوشش خط لوله بهمرور زمان و بهدلیل عمر زیاد (بیش از  40سال) تخریب
ش��ده ،باعث در معرض خاک قرار گرفتن لوله گردیده و در نهایت خوردگی تنش��ی و پارگی در آن ایجاد کرده اس��ت.
واژگان کلید ی:
فنی دورهای و منظم بهمنظور حصول اطمینان از
علل ریشهای پارگی خط لولهی مذکور ،نقص در فرآیندهای بازرسی ِ
انفجار خ��ط لوله ،خوردگی تنش��ی ،علل
کارکرد صحیح پوشش و همچنین نقص در نگهداری و تعمیرات مناسب پوشش خط لوله تشخیص داده شد.
ریشهای ،حریق ناگهانی ،انفجار ابر بخار
تاریخ ارسال نویسند   ه98/03/18 :
تاریخ ارسال به د   اور98/03/21 :

مقدمه

خط��وط لولهی انتقال و توزیع س��یاالت نقش مهمی در صنعت
نفت و گاز دنیا ایفا میکنند .معضل خوردگی از جمله مشکالت
اساسی در این صنایع بوده و هزینههای بسیاری برای آنها ایجاد
میکن��د .بهمنظ��ور کاهش هزینههای مترتب ب��ر خطوط لوله،
سالیانه مبالغ زیادی صرف نگهداری و محافظت از آنها در برابر
خوردگی میش��ود که این هزینهها اغلب برای رنگ و پوشش،
حفاظت کاتدی و بازرسی فنی هستند .هزینههای بازرسی فنی
و نگهداری تعمیرات پیشگیرانه ،از طریق کاهش ریسک ،سبب
افزایش قابلیت اطمینان خطوط لوله و افزایش سطح ایمنی آنها
می شود و بنابراین عامل بسیار مهمی از دیدگاه  HSEهستند.
در واق��ع اگر هزینههای بازرس��ی فنی و نگهداری انجام نش��ود
هزینههای بس��یاری باید برای جبران خس��ارات حوادث صرف
گردد.
با توجه به خواص مکانیکی مورد نیاز و اصول اقتصاد مهندسی،
اغل��ب خط��وط لولهی فل��زی از فوالد س��ادهی کربن��ی تولید
* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()hr.asgari@gmail;.com
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میشوند .فوالد در تماس با آب و سایر مواد و یونهای خورنده،
مس��تعد به خوردگی ب��وده و بنابراین الزم اس��ت از تمهیداتی
مانن��د حفاظت کات��دی ،ممانعتکنندهه��ای خوردگی ،رنگ و
پوش��شهای مختلف استفاده شود .اس��تفاده از رنگ و پوشش
بهمنظور جلوگیری از خوردگی ،نفوذ عناصر موجود در محیط،
ایج��اد مقاومت در برابر ضربه و جلوگیری از اکسیداس��یون در
دمای زیاد کاربرد دارند [ .]1عمر مفید اغلب رنگها و پوششها
کمتر از  10سال بوده و پس از آن باید بهصورت مرتب بازرسی
ش��ده و در صورت نیاز تعمیر شوند [.]2خطوط لوله در صورت
ع��دم انجام تعمیر و نگهداری بهموقع ،بهدلیل قرار گرفتن فوالد
در معرض محیط ،مس��تعد انواع خوردگی و تردشدگی ناشی از
جذب عناصر نامطلوب در ریز ساختار است [.]3
خوردگ��ی انواع مختلف��ی دارد و معمولترین انواع خوردگی در
صنای��ع نف��ت و گاز ،خوردگی یکنواخ��ت ،خوردگی حفرهای و
خوردگی تنش��ی اس��ت .خوردگی تنش��ی (Stress Corrosion
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 )Cracking: SCCناش��ی از تأثی��ر همزم��ان تنش کشش��ی و
خوردگی است .مکانیزمهای ایجاد  SCCمتفاوتند اما در مجموع
به سه دس��ته تقسیم میش��وند( :الف) خوردگی تنشی در فلز
تردش��ده توس��ط هیدروژن که با وجود تنش ،ترکهایی در آن
ایجاد ش��ده و با رشد و گسترش این ترکها ،شکست فاجعهبار
( )Catastrophic Failureاتفاق میافتد( .ب) ترک خوردن برنج
در محیطه��ای حاوی آمونیاک که با ن��ام ترک خوردن فصلی
( )Season Crackingشناخته میشود (ج) تردی ناشی از وجود
سدیم ( )Caustic Embrittlementکه درآن فوالد در محیطهای
بازی قوی دچار خوردگی تنشی میشود.
ترکیبات ش��یمیایی و وجود باکتریه��ای  SRBدر خاکpH ،
خ��اک ،رطوب��ت موج��ود در خاک و س��یال داخل لول��ه تأثیر
بهسزایی در بروز خوردگی دارند .از سوی دیگر وجود هیدروژن
اتمی که ممکن اس��ت در اثر حفاظت کاتدی نامناس��ب [ ]4یا
وجود گاز  H2Sدر س��یال ایجاد ش��ود [ ،]5عامل مخربی برای
خواص مکانیکی فوالد بوده و با نفوذ در ریزس��اختار اتمی باعث
تردی میگردد .مکانیزم ایجاد  SCCبهروشنی مشخص نشده و
همچنان در دست بررس��ی توسط محققان مختلف است .بههر
ترتیب وجود س��ه عامل ( )1مادهی مس��تعد ب��ه خوردگی ()2
محیط خورنده ( )3تنش کششی بیش از حد مجاز ،برای ایجاد
این پدیده الزم اس��ت .تنشهای مکانیکی شامل تنش پسماند
ناش��ی از جوش��کاری ،تنش موجود در خط لوله ناشی از فشار
س��یال و تنشهای ناشی از خاک ،امکان ایجاد و گسترش ترک
را افزایش میدهند [.]6
در 1357خط لولهی  20اینچ انتقال گاز غنی بهطول  22کیلومتر
به بهره برداری رس��یده و با گذش��ت  40سال از سرویسدهی،
دچار نشت سیال و پارگی منجر به انفجار شده است .در ابتدای
نش��ت گاز ،پاش��ش خاک اطراف لوله که از ج��ادهی عبوری به
فاصلهی  100متر نیز دیده میش��ده اتفاق افتاده است .تودهی
ابر گاز ایجاد ش��ده با توجه به جهت وزش باد به س��مت جاده
منتش��ر شده است .ابر گاز به منبع حرارتی (یکی از خودروهای
عبوری یا برق فش��ار قوی) رسیده و با توجه به باز بودن محیط
منج��ر به ش��علهی ناگهانی ( ]7[ )Flash Fireگردیده اس��ت .با
بازگش��ت شعله به چالهی ایجاد شده در اطراف خط لوله (چاله
در اثر نش��ت ابتدایی گاز ایجاد ش��ده و منطقهای بس��ته ایجاد
کرده که محیطی مساعد برای انفجار ایجاد کرده است) ،انفجار
گاز ( ]8[ )VCEدر اط��راف خ��ط لوله اتفاق افت��اده و لوله که

از ج��وش طولی ( )Longitudinal weldنش��ت کرده بود با این
انفجار از دو سر جوش شعاعی ( Circumferential (weldو بدنه
دچار شکست شده اس��ت .قسمتی از لوله بهطول حدود  5متر
در طول درز جوش طولی ،برش خورده و در فاصلهی  20متری
فرود آمده است .در ادامه ،آتش بهصورت فورانی (]9[ )Jet Fire
ادامه یافته است.
در ای��ن مقال��ه علل ایجاد ترک و نش��ت از منظ��ر متالورژیکی
بررسی میش��ود .همچنین علل ریش��های این رخداد مشخص
ش��ده و راهکارهایی برای جلوگیری از بروز چنین حادثهای در
آینده ارائه میگردد.
 -1مواد و روشها

جنس خط لوله  API 5L Grade X52با ضخامت  7/7 mmو کالس
اتصاالت  300lbو نوع پوش��ش خارجی  PVCبوده است .خط
لولهی مورد نظر در نزدیکی جادهی اصلی و بهصورت زیرزمینی
در حال س��رویسدهی بوده اس��ت .برای بررسی علل پارگی ،از
قسمتهای ( )1سطح شکست طولی ( )2جوش عرضی منطقهی
آسیبدیده ( )3جوش عرضی منطقه خارج از محدودهی انفجار
نمونه برداری انجام ش��د .ترکیبات شیمیایی فلز پایه و جوش با
استفاده از اسپکتروسکوپی نشری (کوآنتومتری) بررسی گردید.
بهمنظور بررس��ی ریزس��اختار نمونهها از میکروس��کوپ نوری
استفاده شد و آمادهس��ازی نمونهی متالوگرافی طبق استاندارد
 17-ASTM E3انجام گردید .آشکارس��ازی میکرواچ ،با محلول
نایتال  2درصد مطابق اس��تاندارد  ASTM E 407و آشکارسازی
ماکرواچ با استفاده از محلول نایتال  10درصد مطابق استاندارد
 ASTM E340ص��ورت گرفت .سختیس��نجی ویک��رز مطابق
استاندارد  ASTM E92و با نیروی  10Kgfانجام شد.
شکس��تنگاری سطح ترک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
( )SEMبرای بررس��ی نرم یا ترد بودن س��طح مقطع شکس��ت
انج��ام گردید .آزمایش ضربه از نوع ش��ارپی مطابق اس��تاندارد
 ASTM A370از نمونه با ش��کاف  Vشکل به عمق  2mmانجام
ش��د .همچنین آزمایش کشش طبق استاندارد (ASTM A370
 (2018از نمونهی 3-انجام شده و استحکام تسلیم و نهایی ماده
بهدست آمد.
برای بررس��ی ترکیب شیمیایی س��طوح از آنالیز  EDSدستگاه
میکروس��کوپ الکترونی  SEMاستفاده ش��د .آزمون غیرمخرب
ذرات مغناطیس��ی بهمنظور بررس��ی وجود معایب و ترک روی
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استاندارد -ASTM E709

س��طح داخلی و خارجی خط لوله با
 15و توس��ط کنس��انتره پودر مغناطیسی  WB12با روش یوک
انجام شد .دستگاه مورد استفاده یوک مغناطیسی مگنا فالکس
( )Magna flux/KDEبوده است.
 -2نتایج و بحث

 -1-2بررسی ترکیب شیمیایی و ریزساختار

 1ریزساختار فلز پایه

 2ریزساختار فلز جوش

 3خط جوش در مرکز تصویر ،ریزساختار فلز جوش مقادیر کمتر پرلیت دارد

با توجه به نوع شکس��ت اتفاق افتاده ،ترکیب شیمیایی فلز پایه
و فلز جوش بررسی ش��د (جدول )1-که ترکیب شیمیایی آنها
با مقادیر اس��تاندارد همخوانی داشت .با توجه به یکسان بودن
تقریبی ترکیب های شیمیایی ،می توان گفت که در جوشکاری
از فیل��ر متال اس��تفاده نش��ده و فرآیند جوش��کاری احتمالی،
جوشکاری مقاومتی الکتریکی [ ]14بوده است.
در شکلهای3-و2و 1نتایج بررسیهای ریزساختاری با استفاده
از میکروسکوپی نوری نمایش داده شده است .فلز پایه ساختار
فری��ت و پرلیت��ی دارد .بهصورت مش��ابه ،س��اختار فلز جوش
نی��ز مخلوط��ی از فریت و مقادی��ر اندک پرلیت اس��ت .تفاوت
چشمگیری نیز در اندازهی دانهها دیده نمیشود.
ب��ا توجه به تفاوت اندک س��ختی بین فل��ز پایه و فلز جوش و
حتی کمتر بودن سختی فلز جوش و منطقه ی متأثر از حرارت
( )HAZنس��بت به فلز پایه ،می توان گفت که جوش��کاری درز
جوش طولی لوله بهشکل مناسبی اجرا شده است .بیشتر بودن
سختی در نمونهی 1-ممکن است بر اثر گرما و تنشهای ناشی
از انفجار بوده یا بر اثر تردی ایجاد شده باشد.
ب��ا توجه به عدم وجود عیوب س��اختاری و آخ��ال و همچنین
سختیس��نجی انجام ش��ده روی نمونهه��ای3-و ،1باید عنوان
کرد که مطابق اس��تاندارد  ASTM E92ترکیب ش��یمیایی فلز
و همچنین فرآیند س��اخت و جوشکاری لوله بدون نقص انجام
شده است.

 1ترکیب شیمیایی فلز پایه و فلز جوش مقایسهی آنها با استاندارد
عناصر شیمیایی

C

Si

Mn

P

S

Mo

Cr

Cu

Ti+Nb+V

ترکیب شیمیایی استاندارد  SPL2برای لوله
با درز جوش

0/26

-

0/14

0/03

0/03

0/15

-

-

>0/15

0/02 0/74 ±0/05 0/19 0/16±0/02

0/01

0/03+0/004+0/01 0/02 0/04±0/01 0/01

ترکیب شیمیایی فلز پایه
ترکیب شیمیایی فلز جوش
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0/15

0/19

0/7

0/01 0/016 0/019

0/04

0/002+0/02+000 0/02
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 -2-2بررسیهای شکستنگاری

در شکلهای5-و 4بررسیهای میکروسکوپی الکترونی  SEMاز
س��طح شکست نمونهی 1-نشان داده شده است .همانگونه که
در شکل 4-مش��اهده میشود سطح شکست جوش طولی خط
لوله ،براق و نس��بتاً مسطح اس��ت Cup & Cone .در این سطح
دیده نمیش��ود که ترد بودن شکست را نشان میدهد .شکل5-
ترکهای مرز دانهای موجود در سطح شکست را نشان میدهد
ک��ه عمدتاً بهدلیل نفوذ عناصر مخرب مانند گوگرد و هیدروژن
ایجاد میگردند [.]3
 -3-2بررسی خواص مکانیکی

کششی آنها رابطهی عکس دارد [.]10
تغییرات مقدار گوگرد در ساختار فلز با استفاده از طیفسنجی
پراکندگ��ی انرژی پرتو ایکس ( )EDSاندازهگیری ش��ده اس��ت
(ش��کل .)4-وجود گوگرد عامل مهمی در تردی خط لوله است
[ .]11همچنین گرادیان کاهشی مقدار گوگرد از سطح خارجی
فلز بهس��مت داخل آن نش��ان میدهد که شروع ترک از سمت
خارج فلز بوده و احتماالً با از بین رفتن پوش��ش خط لوله ،فلز
خط لوله بهتدریج در تماس با خاک قرار گرفته است .همانگونه
که در تحقیقات دیگری نش��ان داده ش��ده نف��وذ عنصر گوگرد
از خاک در س��اختار فل��ز باعث تردی فل��ز و در نهایت کاهش
استحکام کششی میشود [.]12

بهمنظور بررس��ی خواص مکانیکی و وج��ود پدیدهی تردی در
خط لوله ،نمونهی 3-مورد آزمایش کش��ش و ضربه قرار گرفت  -4-2آزمون ذرات مغناطیسی
که نتایج آن در جدول 3-آورده شده است .حداقل انرژی جذب آزمون ذرات مغناطیس��ی برای بررسی وجود ترک ،شکاف و
شده در آزمایش ضربه مطابق استاندارد  API 5L،J 27است که ناپیوستگی سطحی و یافتن عیوب سطحی و منطقهی متأثر
با مقدار اندازهگیری شده ( )J10تفاوت فاحشی دارد .این تفاوت از حرارت و جوش ( )HAZو عیوب زیرسطحی شامل ترکها
بیانگ��ر مقاومت ضعی��ف درز جوش طولی نس��بت به تغییرات ( )Crackو س��وراخهای کرم��ی راه یافته به س��طح جوش و
ناگهانی تنش اس��ت .بدیهی اس��ت که تردی فلزات با استحکام در نزدیکی س��طح ( )Worm holesاستفاده میشود .بهدلیل

 4سطح شکست نمون ه براق است

 5سطح شکست نمونه
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مقاالت پژوهشی

وج��ود تنش بهمقداری بیش از مقدار قابلتحمل لوله در نواحی
ترد ش��ده ،ترکهای��ی در جدارهی خارجی خط لوله مش��اهده
ش��ده است .نتیجهی آزمون ذرات مغناطیسی در شکل 5-نشان
داده ش��ده اس��ت .همانگونه که در این شکل مشاهده میشود
ترکهای موجود در سطح خارجی لوله عمودی هستند.
آزمایشهای انجام شده و بررسی سطوح شکست نشان میدهد
فل��ز ترد ش��ده و داکتیلیتهی آن کاهش یافته اس��ت .همچنین
 2سختیسنجی نمونههای3-و1
عدد سختی
نمونهی1-

عدد سختی
نمونهی3-

ردیف

موقعیت سختیسنجی

1

WM

197

2

HAZ

203

181

3

HAZ

203

184

4

BM

205

192

5

BM

210

195

6

سطح شکست (نزدیکترین نقطه)

215

-

183

 3نتیجهی آزمون ضربه
حداقل
استحکام کششی حداقل انرژی
ضربه ()J
()MPa
elongation

مقادیر استاندارد برای آلیاژ
 X52در استاندارد API 5L

%24/2

460

27

مقادیر اندازهگیری شده

%14/6

563

10

 6تغییرات مقدار گوگرد در مقطع ضخامت خط لوله
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ازدیاد طول نمونهی شکست حاصل از آزمایش کشش ()%14/6
و مقایس��هی آن با مقدار استاندارد ( ،)%24/2تردی خط لوله را
تأیید میکند .با توجه به وجود تنشهای ناش��ی از عبور سیال و
همچنین تنش های خارجی ناش��ی از خاک که با ساخت جاده و
عبور خودروهای س��نگین راهسازی روی لوله افزایش نیز یافته،
احتمال شکس��ت بهش��دت افزایش مییابد .این تنشها بیش از
مقدار قابلتحمل توسط خط لوله بوده است .افزایش تنش روی
خط��وط لوله ،ایجاد و گس��ترش ترکهای مرزدانهای موجود در
س��اختار فلز سبب تردی آن شده و خوردگی از نوع  SCCاست
[.]12
علل غیرمس��تقیم وق��وع این حادثه که باید ب��رای جلوگیری از
حوادث مشابه رعایت شوند به شرح زیر هستند:
بازرس��یهای فنی مؤثر خط لوله (مانند توپکرانی هوش��مند و
توپکرانی ترکیاب) و پوشش (مانند  DCVGو  )CIPSکه بیانگر
وضعیت خط است باید بهصورت مرتب انجام شوند.
الزم است پایش ،نگهداری و تعمیرات سیستم حفاظت کاتدی
مطاب��ق اس��تانداردهای  IPS-C-TP-820و  IPS-I-TP-820مورد
توجه قرار گیرد.
متأس��فانه بهدلیل کمب��ود اطالعات فنی در م��ورد خط لوله،
ارزیابی ریس��ک صحیح انجام نش��ده و شرایط ناایمن بروز کرده
است.
با توجه به گذش��ت  40سال از عمر خط لوله و منقضی شدن
طول عمر مفید آن باید وضعیت و قابلیت سرویسدهی خط لوله
مطاب��ق اس��تاندارد ASME FFS-1 2016 Fitness-/1-API 579
 For-Serviceروشن گردد که متأسفانه بهدلیل کمبود اطالعات
و عدم انجام بازرسیهای فنی مؤثر ،این مهم مغفول مانده است.
مطابق اس��تاندارد  IPS-E-PI-140جادهی فرعی احداث ش��ده
روی خ��ط لوله باید ب��رای عبور خطوط لول��ه زیرزمینی و عدم
انتقال تنشهای ناش��ی از عبور ماشینآالت دارای کالورت باشد
که متأسفانه چنین تمهیدی درنظر گرفته نشده بود.
ارزیابی عمر مفید پوش��ش خط لوله مطابق مشخصات ساخت
انج��ام نش��ده و آزمونهای مناس��ب برای تش��خیص کاردهی
( )Functionalityپوش��ش در بازهه��ای زمانی مناس��ب مطابق
اس��تانداردهای  API RP 580و  API RP 581انجام نشده اس��ت.
با توجه به وقوع شکست ترد در این خط لوله ،انجام آزمونها،
بازرس��یهای فنی و الزامات ارزیاب��ی تجهیز موجود در خصوص
شکس��ت ترد قس��مت 3-اس��تاندارد  1-API 579قبل از شروع

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 168
ماهنامه 

سرویسدهی اکیدا ً توصیه میگردد.
با توجه به موارد باال ،علل ریشهای زیر در حادثهی مذکور دخیل
بودهاند:
ضعف در تدوین و اجرای الزامات نگهداش��ت خط لوله ش��امل
دستورالعملهای تعمیراتی و بازرسی فنی
ضعف در اجرای برنامهریزی دورهای و منظم برای فعالیتهای
بازرسی فنی
ضع��ف در پایش و نگهداری و تعمیرات سیس��تمهای کنترل
خوردگی س��طح خارجی خط لوله ش��امل پوش��ش و حفاظت
نتیجهگیری
کاتدی
بهدلیل نفوذ عنصر گوگرد ترد شده و همچنین همزمانی تردی
عدم وجود بانک اطالعات خط لوله ش��امل اس��ناد فنی زمان
س��اخت و نیز عدم مستندسازی بازرس��یهای فنی و تعمیراتی و وجود تنشهای خارجی ،خوردگی تنش��ی ( )SCCدر فلز خط
لوله ایجاد شده است.
دوران بهرهبرداری
ضعف در نگهداری ،نظر تعمیرات ،پوش��ش و وضعیت حفاظتی
ضع��ف در نحوهی ارتباط ،تعام��ل و هماهنگی بین واحدهای
خط لوله در وقوع خوردگی و شکست قطعه تأثیرگذار بوده است.
از طرف��ی ،تجهیزات ایزوالس��یون و کنترلی نظیر  LBVروی
خ��ط لوله و عدم اجرای ارزیابی ریس��ک صحیح بهدلیل کمبود
اطالعات فنی خط لوله منجر به ایجاد شرایط ناایمن شده است.
سیس��تمهای مدیریت یکپارچگی خطوط لوله ش��امل ارزیابی
ریس��ک ،بازرس��ی فنی و انجام اقدامات اصالحی و کنترلی باید
مطابق اس��تانداردها در مورد این خط لوله و س��ایر خطوط لوله
استقرار یابد.
مهندس��ی ،عملیات و خوردگ��ی فلزات نیز از عوامل گسس��ت
یکپارچگی در مدیریت خط و بروز حادثه اس��ت .احداث جادهی
دسترس��ی چاه و عملیات ترمیم جاده باید با هماهنگی و نظارت
ادارهی خوردگی فلزات و مطابق الزامات استاندارد انجام شود.
عدم وجود چرخه ی بهبود سیستم مدیریت یکپارچگی شامل
گردآوری اطالعات و انجام بازرس��یهای فنی ،ارزیابی ریس��ک،
انج��ام اقدام��ات اصالح��ی و کنترله��ای مهندس��ی ،ارزیابی
یکپارچگی مطابق استاندارد ASME B31.8S
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