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ایمنی در
عملیات
راهاندازی
علی رضایی
مدیر  QHSEرشکت نیلسان کیش

فازهــای پیشراهانــدازی و راهانــدازی،
اغلــب از مهمتریــن و خطرناکتریــن فازهــای
چرخــ ه عمــر یــک پــروژ ه فرآینــدی بــه شــار
میرونــد .برخــی از رشکتهــای صنعتــی
پیــرو دریافته انــد کــه مشــکالت مربــوط بــه
فــاز راهانــدازی کمــر از حــد واقعی تخمیــن زده
میشــود و امــروزه اغلــب آنهــا در پــی یافــن
راهحلهایــی بــرای کاهــش خطــرات و مشــکالت
ناشــی از بــرقدار شــدن و ورود اولیــن بــار
گازهــا و ســیاالت بــه تجهیــزات و مخــازن
فرآینــدی و ایجــاد تغییــرات اساســی در دمــا و
فشــار واکنــش هــای شــیمیایی هســتند.

تیم یا رشکت
اغلــب رشکتهــای بــزرگ یــا ایــن عملیــات را بــه
طــور کامــل بــه رشکتهــای پیامنــکار متخصــص
میســپارند یــا رشکتــی را بــرای این منظور تاســیس
میکننــد و بــا تهیــه چــارت متناســب بــا ایــن فــاز،
فنیتریــن و بــا تجربهتریــن نیروهــا را بــه کار
میگیرنــد.
وجود سلســلهمراتب ســازمانی روشــن ()Hierarchy
و ایجــاد جــوی آرام بــرای گزارشدهی اتفاقــات ،از
رضوریتریــن مــوارد ایجــاد فرهنــگ بــدون مقرص
( )No Blame Cultureاســت تــا کارکنــان بتواننــد
بــه دور از هرگونــه تــرس و نگرانــی از پیامدهــای
گــزارش دادن موقعیتهــا و رویدادهــای ناایمــن،
در جهــت پیادهســازی فرهنــگ ایمنــی حرکــت
کنند .
پرسنل راهاندازی
امــروزه بــا تکیــه بــر دانــش مهندســی عوامــل
انســانی( ،)Human Factor Engineeringمحیــط
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کار و پرســنل ،بــا همدیگــر و بهعنوان یک ســامانه
یکپارچــه و جامــع در نظــر گرفتــه شــده و طراحــی
میشــوند .علــم مهندســی عوامــل انســانی ثابــت
کــرده اســت کــه وجــود محیطــی آرام و بیتنــش
و بــه دور از دغدغههــای مالــی و ســازمانی،
همــراه بــا امنیــت شــغلی بــرای کارکنــان درگیــر
در فــاز پرخطــر راهانــدازی ،از رضوریــات انجــام
فعالیتهــای فرآینــدی و پیچیــده اســت .همچنان
کــه مسئولیتشناســی ،تاکتیکپذیــری و داشــن
روحیــه کار تیمــی ،از مهمتریــن فاکتورهــای
الزم بــرای انجــام ایمــن و یکپارچــه راهانــدازی
و اســتارتآپ چاههــا و تجهیــزات رسچاهــی
اســت ،تــا جایــی کــه در رشکتهــای پیــرو و
فرهنگســاز ،در زمــان اســتخدام ،بهداشــت روانی
و حتــی ســوابق و جرائــم رانندگــی کارکنــان اتــاق
کنــرل نیــز اســتعالم و بررســی میشــود ،چراکــه
در ایــن فــاز کاری ،اولیــن خطــای عمــده هرفــرد
میتوانــد بــه وارد آمــدن آســیبها و خســارتهای
جربانناپذیــری بــرای کارکنــان دیگــر منجر شــود.

آموزش
آمــوزش تی ـ م راهانــدازی بســیار مهــم اســت ،چراکــه هم ـ ه اعضــای تیــم
بایــد تــا ســطح قابــل قبولــی از فلســفه طراحــی ســکو ،خطــرات بالقــوه،
پروســس و همچنیــن مهندســی ســکو آگاهــی داشــته باشــند .بســیار مهــم
اســت کــه متامــی کارکنــان درگیــر در راهانــدازی بــه دقــت انتخــاب شــده و
مطابــق بــا یــک برنامــه مــدون ،آمــوزش دیــده باشــند .الزمـ ه ایــن موضــوع،
اســتخدام افــراد فنــی متخصــص و بــا تجربــه کافــی و همــراه بــا آموزشهــا
و تسـتهای طبــی بــدو اســتخدام اســت .پرســنل کلیــدی راهانــدازی تــا حد
امــکان بایــد از مراحــل پیشــر از راهانــدازی در پــروژه درگیــر شــده باشــند.

در این فاز ،هم ه پرسـنل بایسـتی دسـتورالعملهای پروسسـی و مکانیکی،
ش مجـوز کار( ،)PTWوضعیـت کارهـای همزمـان( ، )SIMOPSورود به
بخـ 
فضای بسـته ( ،)Confined Spaceروش های مقابله با آتش ،فرار از نشـت
گازهـای سـمی یـا قابل اشـتعال ،ایمنی و بقـا در دریـا ( ،)BOSIETهمچنین
اسـتفاده از سـیلندرهای هوا  Life Raftو (BA) ، Life Boatمسـتقر در سـکو،
تخلیـه و فـرار اضطـراری ( )ERPو انجام کمکهای اولیه را فرا گرفته باشـند
و بارهـا و بارهـا ایـن رشایـط را در سـناریوهای مختلـف متریـن کرده باشـند.
پرسـنل تیم راهاندازی باید خروجی نهایی هم ه تکنیکهای ارزیابی ریسـک
( )RAو خطـرات عملیاتـی ( )HAZOPرا مـرور کـرده و اقدامـات اصالحـی
مناسـب و متهیدات ایمنی متناسـب با آن را فرا گرفته باشـند.
برنامهریزی
بــرای داشــن راهانــدازی ایمــن ،برنامهریــزی ( )Planningبــرای کنــرل
عملیــات از الزامــات اولیــه بــه شــار مـیرود .داشــن اســراتژی مشــخص
بــرای مدیریــت پــروژه و برنامــه زمانبنــدی دقیــق بــرای راهانــدازی و
اســتارتآپ میتوانــد ضمــن مدیریــت هزینههــا ،تضمینکننــده ســامت
فرآینــد و کارکنــان نیــز باشــد .مهمتریــن مثــال در ایــن زمینــه بهکارگیــری
نرمافــزار توامننــد  ICAPSدر زمینــه راهانــدازی و متدولــوژی OPERCOM
بــا نگــرش سیســتم و زیرسیســتم بــرای راهانــدازی واحدهــا و مجتمعهــای
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بــزرگ اســت کــه مدیــران ارشــد پروژههــا را قــادر میســازد متامــی مراحــل
پیشراهانــدازی و راهانــدازی را مدیریــت و کنــرل کــرده و ازجزئیــات مربــوط
بــه زیرسیســتمها و واحدهــای مختلــف پــروژه و وضعیــت پانچهــا در هــر
مرحلــه از کار ،آگاهــی یابنــد .برنامهریــزی بــرای راهانــدازی ایمــن ،اقدامــات
و جنبههــای دیگــری نیــز دارد کــه عبارتنــد از :
اقدامــات پیشــگیرانه :شــامل تدابیــر مدیریتــی (مجــوز کار) و تدابیــر
ایمنــی همزمــان (اعــال رشایــط ســیموپس )
اقدامات کنرتلی :شــامل اســتفاده از تجهیزات دقیق شناســایی و اعالم
نشــت گاز ،لــوازم حفاظــت فــردی مــدرن و طراحــی برنامههای تخلیــه و فرار
در رشایــط اضطــراری کــه بایــد تــا رســیدن بــه اســتانداردهای قابــل قبــول
مترین شــود.
 :PT Wسیســت م اخــذ مجــوز کار ( )Permit to Workبرنام ـهای جامــع و
مانــع اســت و در واقــع پاســخ بــه ایــن ســواالت اســت کــه چــه کاری بایــد
توســط چــه کســی و کجــا و چگونــه انجــام شــود و مســئولیت آن بــا چــه
کسیاســت.
 :SIMOPSهمزمــان شــدن عملیــات ســاخت و نصــب و راهانــدازی و
انجــام فعالیتهــای خطرســاز در کنــار منابــع خطــر و انــرژی ،پتانســیل

بســیاری از حــوادث در صنایــع اســت .مهمتریــن پروتــکل پذیرفتــه شــده
بــرای ایمنســازی ایــن فعالیتهــا ،جاریســازی وضعیــتSIMOPS
) (Simultaneously Operationو تعییــن اولویتهــای کاری همزمــان و
هم مــکان اســت کــه بــا اتخاذ تدابیــر خــاص ،ادامــه و انجام ایــن فعالیتها
را امکانپذیــر میســازد .قبــل از انجــام هــر فعالیتــی ،بایــد خطــرات آن
همــراه بــا میــزان اثرپذیــری و اثرگــذاری آن بــر ســایر فعالیتهــای همزمــان
واحــد ،آنالیــز و بررســی شــده و ضمــن انجــام ارزیابــی ریســک هــر فعالیــت،
آموزشهــای الزم در قالــب  JSAو  Toolboxبــه پرســنل داده شــود .همچنین
الزم اســت مشــخص شــود کــه هدایــت و مســئولیت هــر فعالیــت بــر عهــده
چــه کســی خواهــد بــود .پــس از ایــن ،الزم اســت ضمــن مشــخص کــردن
کانالهــای ارتباطــی رادیویــی بیــن گروهــی ،مســیرهای دسرتســی افــراد
غیــررضوری بــه محوطــه تســت یــا فعالیــت محــدود شــود.
مدارک و ارتباطات
رشکتهــای راهانــداز بایــد ســاختار ســازمانی مــدرن امــا ســاده و چابــک
داشــته باشــند و سیســتم مدیریتــی کارآمــد و روانــی را در زمینههایــی
ماننــد مدیریــت کیفیــت ،ایمنــی و محیــط زیســت و همچنیــن سیســتم

Commissioning & Experts

گزارش دهــی( )Reportingپیــاده کــرده باشــند.
وجــود ارتباطــات موثــر و مفیــد درونســازمانی ،داشــن مرکــز اســناد
مربــوط بــه مطالعــات ایمنــی فرآینــد ()PSMو ارزیابــی ریســک بــرای هــر
پــروژه و همچنیــن داشــن دســتورالعملهای جامــع و دقیــق بــرای همــه
فعالیتهــای نرمــال و اضطــراری و در نهایــت نیــز دسرتســی بــه تجهیــزات
ارتباطــی حرفـهای از الزامــات رشکتهــای معترب و پیــرو راهاندازی اســت.
در محیطهــای کارگاهــی نیــز تجهیــزات ارتباطاتی مــدرن شــامل رادیوهای
دوطرفــه و ترجیحــا ضدانفجــار ،بلندگــو ،پیجرهــای داخــل کاله ایمنــی،
تلفنهــای داخلــی و  . . .الزم و رضوری هســتند.
مدیریت تغییر
انجــام برخــی تغییــرات و تعمیــرات،در حیــن راهانــدازی یــا بهرهبــرداری،
بزرگرتیــن پتانســیل خطــر بــرای یــک واحــد جدیــد محســوب میشــود.
درسهــای آموختــه شــده از حــوادث بــزرگ نشــان میدهــد کــه پیــش از
انجــام متامــی ایــن فعالیتهــا و تغییــرات ،بایــد مطالعــا 
ت خطــر و عملیــات
( ، )HAZOPارزیابــی ریســک ( )RAو جلســات آنالیــز خطــرات شــغلی()JSA
برگــزار شــود .ایــن اقدامــات تحــت عنــوان «مدیریــت تغییــر» انجــام
میپذیــرد.
( )MOC
 :PSSRبازنگــری رســمی و چــک نهایــی یــک واحــد فرآینــدی قبــل از
راهانــدازی اســت ) (Pre- Startup Safety Reviewکــه بخــش  ۱۲از مدیریــت
ایمنــی فرآینــد ( )PSMبــوده و بــه چــک کــردن چــر نجــات ،قبــل از پریــدن
تشــبیه شــده اســت .بــا آغــاز عملیــات راهانــدازی و در طــول انجــام آن،
احتــاال بهینهســازیها و تعمیراتــی روی تجهیــزات یــا فرآیندهــا انجــام
میشــود کــه در نهایــت ممکــن اســت بــه انحــراف از طراحــی و هــدف
نهایــی فرآینــد بینجامد .بــرای چــک و ارزیابی مجدد خطــرات ناشــی از آن و
رفــع ایــن مــوارد ،بایســتی مــوارد ایمنی مقدم بــر اســتارتآپ ،مــرور و بازبینی
شــود .مــوارد اصلــی کــه مــورد بازبینــی قــرار میگیــرد ،شــامل تجهیــزات،
دســتورالعملها ،مطالعــات خطــر ،آموزشهــای ایمنــی ،مشــخص شــدن
مســئولیتها و متریــن رشایــط اضطــراری در حــد نیــاز اســت .بــرای همــه
دیســیپلینها ،چکلیســتهایی وجــود دارد کــه آخریــن وضعیــت هــر
یــک از مــوارد فــوق ،در آن فهرســت شــده و بایــد طــی جلســاتی بــا حضــور
رسپرســتان هــر قســمت ،بررســی ،تکمیــل و امضــا و در نهایــت بهعنــوان
جزیــی از مــدارک پیشراهانــدازی و راهانــدازی نگهــداری و بــرای اخــذ
مجــوز اســتارتآپ ارائــه شــود(.)Ready for Start Up
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تستهای پرفشار و راهاندازی اولیه
در اولیــن مرحلــه تحویــل واحــد ،متامــی مســیرها بایــد نقطــه بــه نقطــه
مطابــق بــا  P&IDچــک شــود تــا ایــن اطمینــان بــه دســت آیــد کــه ســکو
کامــا مطابــق بــا الزامــات طراحــی ســاخته و تحویــل شــده اســت .اصــوال
اولیــن بخشهایــی که بایســتی راهانــدازی شــوند عبارتنــد از Process Utility
 ,Fire Water Ring, Sea water Pumpو ســایر تجهیــزات ایمنــی.
وظیفــه مهــم بعــدی شستوشــو و متیزکــردن متامــی خطــوط و اتصــاالت
بــه وســیله آب یــا هواســ 
ت کــه پــس از آن تســتهای فشــاری از قبیــل
هایدروتســت و تســت نشــتی ( )Leak Testبه وســیل ه سیاالت متناســب و گاز
نیــروژن انجــام میشــود کــه یکــی از مراحــل بســیار مهــم بــرای اطمینــان
از عــدم وجــود هرگونــه نشــتی در لولههــا و فلنجهاســت کــه میتوانــد بــه
صــورت بالقــوه خطراتــی را بــا پیامدهــای ســنگین بــه همــراه داشــته باشــد.
آگاهــی کامــل از پروســه ایمــن و اســتفاده از مخــزن و پمــپ دارای شــیر
اطمینــان و اســتفاده از شــلنگها و کانکشـنهای متناســب بــا فشــار مــورد
نظــر و مهــار کــردن شــلنگهای پرفشــار انتقــال نیــروژن در طــول مســیر از
الزامــات مهــم ایمنــی در تســت نشــتی اســت.
قبــل از آغــاز هــر تســت یــا فعالیتــی ،واحــد بایــد بــه شــکل رضایتبخشــی
نظافــت شــود و گــرد و خاک،بطریها،اجــزای متحــرک ،تختــه و
داربس ـتهای غی ـررضوری و ســایر مــواد خصوصــا موادســمی و خطرنــاک
از محــل خــارج شــوند.
ایمنی تجهیزات ابزار دقیق و فلسفه کنرتل
در زمــان طراحــی ســکو ،مبنــای طراحــی بــر اســاس ایمنــی اســت و متامــی
محاســبات بــر اســاس ماتریکــس ارزیابی ریســک و مدلســازی پیامدهای
آن صــورت میگیــرد .دو قســمت اصلــی کنرتلهــای ایمنــی فرآینــدی
ســکو از  ESDو  F&Gتشــکیل میشــود کــه نقطــه اتصــال آنهــا DCS
اســت .حریــق یــا گازهــای ســمی و قابــل اشــتعال ،به وســیله سیســتم F&G
شناســایی میشــود و ســپس عملگرهــا در سیســتم  ESDبا انجــام تصمیامت
مــورد نظــر مــا ،سیســتم را ایمــن یــا در صــورت لــزوم بــه صــورت اتوماتیــک،
فرآینــد را متوقــف میکننــد کــه انــواع و ســطوح آن را میتــوان بــه صــورت
زیــر بیــان کــرد.
انــواع  :Shut Downانــواع سیســتمهای توقــف اضطــراری موجــود در
سیســتم کنــرل ســکو عبارتنــد از
)Total black shutdown (Abandon
ESD 0
ESD 1
Fire zone emergency shutdown
Process shutdown
ESD 2
Equipment shutdown
ESD 3
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راه اندازی و صاحبنظران

ســطوح  : Shut Downجهــت بــاال بــردن ایمنــی تجهیــزات و نفرات ســکو ،پنج
ســطح از  Shut Downبرای آن تعریف شــده اســت:
)(LSD
Local Shut Down
)(PSD
Process Shut Down
)(Yellow ESD
		
Yellow Emergency Shut Down
)(Red ESD
Red Emergency Shut Down
)(ASD
Abandon Shut Down
 :LSDایــن ســطح از  Shut Downتنهــا تجهیــز یــا پکیــج مربوطــه را ایزولــه
میکنــد .ایــن یــک سیســتم مســتقل اســت و رشوعــی بــرای  Shut Downهــای
ســطح باالتــر نیســت و بــه دو صــورت دســتی و خــودکار بــه کار انداختــه میشــود.
 :PSDزمانــی کــه یــک مشــکل فرآینــدی بــه مراتــب باالتــر از  LSDبــه وجــود
میآیــد ،ایــن ســطح از  Shut Downفعــال شــده و کل ســکو را تحتالشــعاع
قــرار میدهــد .بــا فعــال شــدن ایــن آیتــم ،کل ســکو از رسویــس خــارج میشــود
امــا BDVهــا همچنــان بســته و سیســتم تحــت فشــار اســت و اکرث SDVها بســته
شــده و سیســتم را ایزولــه میکننــد در ایــن حالــت متــام شــیرهای رسچاهی بســته
میشــوند امــا  SSSVهنــوز بــاز اســت کــه البتــه یــک اســتثنا هــم دارد.
 :ESD Yellowایــن ســطح از  Shut Downبــرای زمانــی اســت کــه روی ســکو
وجــود گاز ســمی یــا گاز قابــل اشــتعال آشــکار شــود  .زمانــی کــه گاز نشــت کنــد
سیســتم  PAGAبــه مــا آالرم گاز ســمی را بــه وســیله چراغهــای قرمــز هشــدار
میدهــد و هنگامــی کــه گاز قابــل اشــتعال باشــد آالرم گاز قابــل اشــتعال و چــراغ
زرد رنــگ رشوع بــه کار میکنــد.
 Yellow ESDفقــط بــه صــورت اتوماتیــک عمــل میکنــد در نتیجــه Yellow
 ESDمتامــی فرآینــد و  Utilityاز رسویــس خــارج میشــود و BDVهــا بــه صــورت
اتوماتیــک عمــل میکننــد.
 :Red ESDزمانــی کــه روی ســکو وجــود آتــش تاییــد شــود  Red ESDفعــال
میشــود.
 Red ESDبــه دو صــورت اتوماتیــک و دســتی فعــال میشــود و نتیجـ ه آن ،همـه
فرآیندهــا و Utilityهــا را  Shut Downمیدهــد و  BDVبــه صــورت اتوماتیــک بــه
ســمت  Flareبــاز میشــود .بــه جــز اتــاق ژنراتــور و اتــاق اســراحت در هــر نقطــه
از ســکو آتشســوزی شــود  Red ESDفعــال میشــود.
) : Abandon Shut Down (ASDدر ایــن ســطح ،متــام تجهیــزات فرآینــدی
بیفشــار میشــوند Utility ،و فلر از سیســتم خارج و ســکو ایزوله میشــود ،ســکو
ایمنــی خــود را از دســت میدهــد و فــرار تنهــا گزینــه بــرای پرســنل اســت.
وجــود یــا ایجــاد شکســت در هــر یــک از عصبهــای ایــن شــبک ه میتوانــد
خســارتی جربانناپذیــر بــه وجــود بیــاورد .طراحــی صحیح این شــبکه از حســگرها
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و عملگرهــا در کنــار یــک مونیتورینــگ صحیــح و آموزشهای متناســب بــا رشایط
مختلــف معنــا پیــدا میکنــد .در فــاز راهانــدازی و در زمــان لوپچــک ،بایســتی از
دقــت نصــب وایرینــگ تجهیــزات ابزار دقیــق اطمینان یافت تا ســیگنال ارســالی
بــه اتــاق کنــرل ،دقیقــا بــرای تجهیــز مــورد نظــر ارســال شــده باشــد .همچنیــن
پیــش از تســت نشــتی واحــد بایــد متامــی تیوبهــای ابــزار دقیــق بــه صــورت
ن مــورد نظــر
جداگانــه بــا فشــار متناســب تســت و ســپس روی لولههــا و مخــاز 
نصــب شــوند تــا از عدم نشــتی آنهــا اطمینان حاصل شــود .پیــش از اســتارتآپ
نیــزبایــد عملیــات  Cause & Effectsانجــام گیــرد .حساســیت بــاالی تجهیــزات
و راهانــدازی ایجــاب میکنــد تــا ایــن
ابزاردقیــقدرمراحــلپیشراهانــدازی 
تجهیــزات در هــر فــاز ،بهصورتــی ایمــن نگهــداری شــوند(.)Preservation
ایمنی در راهاندازی تجهیزات برقی
زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار مرکــز تامیــن نیــروی ســکو ( )Switch Roomبــرقدار
میشــود و همچنیــن در زمــان راهانــدازی و بــرقدار کــردن تجهیــزات ســکو،
بیشــرین میــزان خطــرات الکرتیکــی بــرای پرســنل درگیــر در عملیــات وجــود
خواهــد داشــت کــه طبعــا رعایــت نــکات زیــر الزامــی خواهــد بــود:
اســتفاده از تجهیــزات ایمنــی نرمــال و اضطــراری متناســب بــا ولتاژ (دســتکش،
فازمــر ،کیت ایمنــی )...
اطمینــان از متصــل بــودن ارت ( )Earthکلیــه تجهیــزات به بــاس بار و همچنین
پایــه های ســکو ()TNS
نهایی شدن اتصاالت مربوط به کانکشنها و تست کابلها ()Megger Test
انجــام تسـتهای  High potو نهایــی شــدن رلههــا در صــورت اســتفاده از LV
Switch Gear
اطمینان از در رسویس بودن و سالمت UPS
اطمینــان از بســته بــودن متامــی کابینتهــای  Junction Boxو تابلوهــای بــرق
بــرای مقاومــت در برابــر نفــوذ گاز
اطمینان از برخورداری کلیه تجهیزات از استانداردهای ضد انفجار ()EX
پیــش از بــرقدار کــردن تجهیــزات یــا در هنــگام انجــام تعمیــرات روی تجهیزاتی
ماننــد شــیرهای موتــوردار( ،)MOVدیــزل ،پمــپ ،کمپرســور  ،هیــر و  ...نیــز
بایســتی مراحــل زیــر انجــام شــود:
گرفــن مجــوز کار روی تجهیــز ( )PTWو خــارج کــردن تجهیــز از رسویــس از
ســمت  ،LV Switch Gearبــا انجــام عملیــات Rack Out
اســتفاده از عالیــم هشــداردهنده و بازدارنــده ) (Tag Outبــرای اطالعرســانی
بــه ســایرین
قفلزدن رکها ( )Lock Outبرای اطمینان از تغییر نکردن وضعیت موجود
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