
سرفصل هاى ويژه

[ شماره 75 ] . [ دى 89   ]    25    

w w w . n i o c . i r

هادي  ابراهيم فتح آبادي1     شركت ملي نفت ايران
دكتر منصور فرزام2     دانشگاه صنعت نفت

ايمني در عمليات دكل هاي حفاري
 چاه هاي نفت و گاز

 مقدمه 
رعايت ايمني به منظور حفاظت 
ــاني و  ــروي انس ــت از ني و صيان
ــنل  ــم براي پرس ــزات، ه تجهي
ــراى پيمانكاران  ــا و هم ب كارفرم
ــت. با توجه به  امري ضروري اس
اين كه عمليات حفاري با احتمال 
روبه رويى با اليه هاي پرفشار نفت 
و گاز همراه است، بنابراين رعايت 
ــن عمليات  ــي در اي ــوارد ايمن م
ــژه اي دارد. در حال  ــت وي اهمي
ــاري، به خاطر  ــغل حف حاضر ش
ــه در آن روى  ــوادث زيادي ك ح
مى دهد، يكي از مشاغل خطرناك 
ــد. ادارات HSE 3 كه  دنيا مى باش
ناظر عمليات حفاري هستند، با 
تدوين برنامه هاي ايمني، بهداشت 
 ،HSE Plan و محيط زيست يا
ــايل مربوطه نظارت  بر كليه مس

مى كنند. 
برخي از موارد مد نظر در تدوين اين 

برنامه به شرح ذيل است:
ــي دوره اي و اتفاقي ايمني  1. بازرس
ــا،  كارگاه ه ــاري،  حف ــتگاه هاي  دس

تأسيسات، انبارها و ...
ــر انجام عمليات  ــارت ايمني ب 2. نظ
ــتگاه هاي حفاري در  جابه جايي دس

خشكي و دريا

1 hadifathabadi@yahoo.com
2 farzam@put.ac.ir
3 Health, Safety & Environment

ــر انجام عمليات   ــارت ايمني ب 3. نظ
درون و برون چاهي

4. نظارت ايمني بر پروژه هاي بازسازي 
دستگاه هاي حفاري در خشكي و دريا 

و ارايه پيشنهادات و توصيه هاي الزم
ــاي ايمني از قبيل  5. ارايه آموزش ه
ــتگاه هاي  ــتفاده از دس ــى اس چگونگ
ــگيري از مسموميت با  تنفسي، پيش
ــتفاده از انواع  گاز H2S، چگونگى اس
خاموش كننده ها، آشنايي با مجوز هاي 
كار گرم و سرد، ايمني در جوشكاري 

و ...
ــوادث و تهيه  6. حضور در صحنه ح
ــه راه كارهاي  ــه و اراي ــزارش حادث گ
ــري از وقوع  ــگيرانه براي جلوگي پيش

مجدد حوادث

7. مديريت ريسك در تأسيسات حفاري
ــاي كاري يا  ــواع مجوزه ــدور ان 8. ص
PTW 4، براى كار گرم و سرد، كار در 
ــته، كار با  ارتفاع، ورود به مخازن سربس

مواد راديواكتيو و ...
ــواد يا  ــي م ــاي ايمن ــه برگه ه 9. تهي

 5MSDS
ــي كار در  ــه و تحليل ايمن 10. تجزي
ــاري و خدمات جانبي آن  عمليات حف

6 JSA يا
ــنل در خصوص  11. آگاه نمودن پرس
ــدارهاي ايمني با نصب پوسترها،  هش

تابلوها، انتشار بروشورها و ...
4 Permit to Work
5 Material Safety Data Sheet
6 Job Safety Analysis

ــده، موارد  ــوارد ياد ش ــالوه بر م ع
ــت فردي و  نظارت بر نكات بهداش
حرفه اي، حفاظت از محيط زيست و 
مديريت پسماند مواد مورد استفاده 
در عمليات  حفاري و ... در بـرنـامـه 
محيط زيست  و  ــت  بهداش ايـمني، 

خواهد آمد.
در اين نوشتار در ابتدا آمار حوادث 
عمليات دكل هاي حفاري چاه هاي 
نفت و گاز مرور خواهد شد و سپس 
ــي از حوادثى كه داراى ضريب  برخ
ــده  و  ــتند، مطرح ش تكرار باال هس
ــگيري از آن ها بيان  ــاي پيش راه ه
مي گردد. با توجه به اهميت ويژه اي 
ــكات ايمني در هنگام  كه رعايت ن
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ــت، اين  مواجهه با گاز ترش داراس
ــي جداگانه  ــه صورت بخش مورد ب

شرح داده مى شود [1،3،2].

 مـروري بـر آمار حـوادث در 
عمليات دكل هاي حفاري 

انجمن بين المللي پيمانكاران حفاري 
ــا IADC 4 ، آمار حوادث حفاري  ي
ــرح  ــال 2009 در دنيا  را به ش در س
جدول 1  گزارش كرده است [4 ، 5].
ــا توجه به  ــان مي دهد كه ب آمار نش
ــاعات كاري، عمليات  ــداد كل س تع
حفاري در آمريكا در بخش خشكي 
ــوادث را در  ــزان ح ــن مي بيش تري
برداشته است؛ البته بايد توجه داشت 
كه در برخي از كشورها آمار حوادث 

به درستي مستندسازي نمي شود.
ــكل هاي 1 تا 6 حوادث ثبت شده  ش

1 Medical Treatment Only
2 Restricted Work Case
3 Lost Time Incident
4 International Association of Drilling 
Contractors

ــاري در  ــات دكل هاي حف در عملي
بخش خشكي در آمريكا را به تفكيك 
ــغل، اعضاي آسيب ديده، نوع  نوع ش
ــتگاه، نوع عمليات و  حادثه، نوع دس
ــان مي دهند[6]. با  محل حادثه نش

مقايسه آمارها مشخص مي شود كه 
بين آن ها شباهتي نسبي برقرار است 
ــكي  ــده در بخش خش و آمار ذكر ش
در آمريكا را مي توان به بقيه مناطق 

تعميم داد.

ــه بيش ترين  ــان مي دهد ك آمار نش
ــاق افتاده  ــراي افرادي اتف حوادث ب
ــطح دكل قرار داشته اند و  كه در س
بيش ترين عضو آسيب ديده انگشتان 

بوده است. 

كل ساعات كاريمحل

ــط  ــه فق ــي ك حوادث
نيازمند ارايه خدمات 

درماني بوده اند 

( MTOs1)

ــه باعث  حوادثي ك
ــاد محدوديت  ايج
ــرد  ف در  كاري 

شده اند
( RWCs1) 

ــه منجر به اتالف  حوادثي ك
ــده اند، اما  ــادي ش زمان زي
ــاد  ــت كاري ايج محدودي

نكرده اند
( LTIs3)

ــي كه  حوادث
ــه  ب ــر  منج
ــرگ و مير  م

شده اند

كل  ــداد  تع
حوادث

ــبت تعداد كل  نس
ــه كل  ــوادث ب ح
كاري  ــاعات  س

(×106)

64943831385310294899715/35آمريكا - خشكي

3350166172403221464/36آمريكا - دريا

20930597220115/25كانادا - خشكي

1006241230054/97كانادا - دريا

3632277973743841895/2آمريكاي مركزي/جنوبي - خشكي 

2464091854233511134/58آمريكاي مركزي/جنوبي - دريا

32601577149476762/33اروپا - خشكي

3294734048244811213/67اروپا - دريا

29131103111446032187/48آفريقا - خشكي

227254134227212924/05آفريقا - دريا

66880247144837533054/56خاورميانه - خشكي

225790564017170743/28خاورميانه - دريا

آسيا (به غير از خاورميانه) +
  استراليا -  خشكي

140345622624201715/06

آسيا (به غير از خاورميانه) + 
استراليا -  دريا

3858532371365511634/22

ول
1|  آمار حوادث حفاري در سال 2009جد
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همچنين شكل 3 نشان مي دهد كه 
آمار بيش ترين حوادث به ترتيب ذيل 

بوده  است:
1. گير افتادن بين اجسام

2. برخورد با اشياء
از  ــي  ناش ــي  ــيدگي عضالن 3. كش
ــتن بارهاي سنگين و خارج از  برداش

توان افراد
4. ليز خوردن و سقوط

 حـوادث داراى ضريب تكرار 
باال درعمليات دكل هاي حفاري و 

پيشنهاد راه هاي پيشگيري
ــد، گيرافتادن  همان طور كه گفته ش
بين اجسام يكي از اتفاقات با ضريب 
تكرار باال بوده است. اين حادثه ممكن 
است در اثر غلتاندن لوله ها يا افتادن 
ــراد، گير كردن بين  آن ها بر روي اف
ــار حفاري يا  ــا Collar و آچ كالر ي
ــاور و لوله ها، گير كردن  زنجير چرخ
لوله گير، گيركردن  بين قسمت هاي 
بين لوله گير يا دستگيره آن و صفحه 
چرخان، گيركردن دست ها در داخل 
ــد. برخي از  ــا و ... باش ــر لوله ه باالب
راه هاي پيشگيري را مي توان اين گونه 

بيان نمود:

الف. جابه جايي لوله ها
ــراك و  ــب از ليفت ــتفاده مناس • اس

برداشتن آخرين لوله آزاد
• مهار مناسب لوله ها بر روي خرك ها 

به وسيله چوب يا قطعات گوه شكل
• تراز كردن مناسب جايگاه لوله ها

ب. گير كردن بين آچار حفاري و 
قطعات ديگر

• قرار گرفتن خارج از شعاع چرخش 
آچار حفاري

ــق  ــت در مناط ــدادن دس ــرار ن • ق
خطرناك آچار حفاري

ــتان  ــد، انگش همان طور كه بيان ش
دست يك عضو پر حادثه مى باشند؛ 
بنابراين قراردادن مناسب انگشتان در 
ــار صفحه چرخان و در هنگام كار  كن
با لوله گير از اهميت ويژه اي برخوردار 

است.
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ج. برخـورد بـا لوله ها، زنجيـر و آچار 
حفاري، لوله گير و ساير اجزاي متحرك

ــراك و  ــب از ليفت ــتفاده مناس • اس
ــاني بار در  جلوگيري از حركات نوس

هنگام حمل
• دوري از اجسام متحرك

ــعاع حركت  • قرارگرفتن خارج از ش
اجسام دوار و ...

مواردي چون استفاده از تكنيك هاي 
حمل و جابه جايي بار و حمل بارهاي 
ــايل مكانيكي،  ــط وس سنگين توس
ليفتراك و...، كشيدگي عضالني ناشي 

از حمل بار را كاهش مى دهد.

د. سرخوردن و لغزيدن
سرخوردن و لغزيدن از جمله حوادثي 
هستند كه مي توانند منجر به سقوط 
افراد از ارتفاع، اصابت آن ها با اجسام 
ــات جبران ناپذير  ديگر و ايجاد صدم
گردند. رعايت موارد ذيل مي تواند در 

پيشگيري از اين حوادث مؤثر باشد:

ــطح دكل از هرگونه  • پاك كردن س
ضايعات، نخاله، گل حفاري، يخ، برف 

و ...[1]
• جلوگيري از نشتي تجهيزات

ــتفاده از كفپوش هاي الستيكي  • اس
غيرلغزنده

• استفاده از كفش هاي ايمني مناسب 

 خطرات گاز سولفيد هيدروژن
گاز سولفيد هيدروژن (H2S)، گازي 
سمي و كشنده است. اين گاز بي رنگ 
و فوق العاده اشتعال پذير بوده و داراي 
بويي شبيه تخم مرغ گنديده مى باشد. 
ــن گاز  ــتعال پذيري اي ــدوده اش محـ
ــت. حد  45/5-4/3 درصد حجمي اس
ــن گاز در محيط  ــتاندارد اي مجاز اس
 10 ppm ،كاري و براى 8 ساعت كار
و براي 15 دقيقه كار، ppm 15 است. 
ــا كه چگالي اين گاز از چگالي  از آن ج
هوا بيش تر است (چگالي 1/2 نسبت 
ــه به اين كه  ــه چگالي هوا) و با توج ب
ــه در مناطق  ــن گاز تمايل دارد ك اي
گود اطراف دكل حفاري، مانند گودال 
ــاري، چاله ها و كانال هاي گل  برج حف
حفاري تجمع يابد، بنابراين در صورت 
نشت آن بايد به سمت ارتفاع حركت 
ــخيص اين گاز هرگز  نمود. براي تش
نبايد به حس بويايي اعتماد كرد، زيرا 
 ppm ــاي باالي اين گاز در غلظت ه
100 حس بويايي را از كار مي اندازد. 

 1000 ppm اين گـاز در غـلظـــت
ــريعاً باعث بيهوشي فرد مي شود و  س
ــرد در زمان كوتاهي نجات داده  اگر ف
ــود، موجب مرگ وى خواهد شد.  نش
ــدروژن از طريق تنفس  ــولفيد هي س
وارد ريه شده و جذب خون مي گردد 
ــاال رفتن غلظت آن در خون، به  و با ب

ــخص كه تنفس را  اعصاب مركزي ش
نيز كنترل مي كنند صدمه مي رساند 

و شخص خفه مي شود. 
ــموميت با  ــگيري از مس راه هاي پيش
گاز H2S در حين عمليات حفاري را 

مي توان اين گونه بيان نمود:
ــمت  • ترك محل آلوده و رفتن به س

ارتفاع
• حذف منابع آتش زا

• تهويه هوا به وسيله دمنده ها و فن ها
• استفاده از حس گرها1 در محل هاي 
ــب (به ويژه در نقاط كم ارتفاع و  مناس
نزديك محل حفاري) براي تشخيص 

سريع نشت گاز
ــتفاده از ماسك ها و دستگاه هاي  • اس

تنفسي
ــاري در  ــودن گل حف ــنگين نم • س
مواقعي كه در هنگام حفاري احتمال 

نشت گاز H2S وجود دارد
ــي مانند  ــودن تركيبات ــه نم • اضاف
سودسوزآور به گل حفاري براي خنثي 
   [1،7،8] H2S سازي اثر اسيدي گاز

ــروع به كار پرسنل عمليات  قبل از ش
ــت تمامي آن ها  حفاري، ضروري اس
ــي الزم، از جمله  ــاي ايمن آموزش ه
مقابله با خطرات گاز سولفيد هيدروژن 

را ديده باشند.

1 Detectors

        نتيجه گيرى
1. عدم امكان  پيش بيني دقيق رفتار 
زمين و كوچك بودن محدوده كاري، 
رعايت ايمني در دكل هاي حفاري را 
از اهميت ويژه اي برخوردار كرده است.

ــوادث در دكل هاي  ــن ح 2. بيش تري
ــام،  ــر افتادن بين اجس ــاري، گي حف
ــياء، كشيدگي عضالني  برخورد با اش
ــتن بارهاي سنگين  ــي از برداش ناش
ــراد و ليز خوردن و  و خارج از توان اف

سقوط از بلندي است.
ــتفاده مناسب از ليفتراك، مهار  3. اس
ــب لوله ها بر روي خرك ها، قرار  مناس
گرفتن خارج از شعاع حركت قطعات 
متحرك، قراردادن مناسب انگشتان، 
استفاده از تكنيك هاي مناسب حمل 
ــطح  ــي بار، پاك كردن س و جابه جاي
ــتفاده از  دكل از هرگونه ضايعات و اس
كفش هاي ايمني مناسب براى كاهش 
ــاري ضروري  ــوادث دكل هاي حف ح

هستند. 
ــه كار در عمليات   ــروع ب 4. قبل از ش
حفاري، ضروري است تمامي كاركنان 
آموزش هاي ايمني الزم از جمله مقابله 
ــدروژن را  ــولفيد هي با خطرات گاز س

ديده باشند.
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