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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

چرا پیاده ســـازی مدل مدیریت ایمني فرآیند الزم است؟
ـــیمی  ـــای پتروش ـــی از واحده ـــا یک ـــا گاز و ی ـــت ی ـــگاه های نف ـــی از پاالیش ـــی یک ـــت عال ـــی مدیری وقت
ـــت  ـــتم های مدیری ـــی از سیس ـــا، یک ـــن مجموعه ه ـــی از ای ـــا در یک ـــرد ت ـــم می گی ـــی، تصمی ـــارس جنوب پ
ـــي  ـــایي و ارزیاب ـــه شناس ـــوط ب ـــور مرب ـــه ام ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــن هدف ـــد، مهم تری ـــاده کن ـــي را پی ایمن
ریســـک ها را ارتقـــا داده و از حـــوادث نفـــت و گاز کـــه داراي شـــدت و تلفـــات زیـــاد و احتمـــال کـــم 
ـــی، درک  ـــت ایمن ـــتم مدیری ـــن سیس ـــت ای ـــل موفقی ـــن عام ـــه مهم تری ـــد و البت ـــری کن ـــتند، جلوگی هس

ـــد.  ـــتمی می باش ـــرد سیس ـــت رویک ـــران از اهمی ـــفي مدی فلس
ـــده  ـــی پیچی ـــه حت ـــک برنام ـــت«، ی ـــت و کیفی ـــط زیس ـــت، محی ـــی، بهداش ـــه »ایمن ـــوم ک ـــن مفه درک ای
ـــی،  ـــل محیط ـــانی، عوام ـــط انس ـــان ، رواب ـــد انس ـــری مانن ـــکل از عناص ـــمی متش ـــه ارگانیس ـــت، بلک نیس
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لینک اردیبهشت ماه 96 

ــواد  ــزاری، مـ ــخت افزاری و نرم افـ ــای سـ ابزارهـ
متنـــوع و روش هـــا و فرایندهـــا می باشـــد.

ــه  ــت کـ ــن معناسـ ــه ایـ ــتمی بـ ــرد سیسـ رویکـ
بـــراي ایمن کـــردن و ایمـــن نگه داشـــتن چنیـــن 
ـــر  ـــک های ه ـــت ریس ـــه مدیری ـــاز ب ـــتمی، نی سیس
ـــزات  ـــنل، تجهی ـــی پرس ـــه، یعن ـــن مجموع ـــه رک س
ــت  ــن مدیریـ ــد و ایـ ــای کاری می باشـ و روش هـ
ـــدل  ـــی »م ـــدف اصل ـــع ه ـــه گانه، در واق ریســـک س

مدیریـــت ایمنـــي فرآینـــد« می باشـــد.
ــل،  ــره، حمـ ــد، ذخیـ ــدي؛ تولیـ ــع فراینـ در صنایـ
ـــاک  ـــوه خطرن ـــواد شـــیمیایي بالق ـــع م اســـتفاده و دف
بـــوده و پتانســـیل رخـــداد حـــوادث فاجعه بـــار در 
ـــن  ـــي در ای ـــاي ایمن ـــت ارتق ـــت. جه ـــاال اس آن ب
ــي  ــت ایمنـ ــتم مدیریـ ــتقرار سیسـ ــع، اسـ صنایـ
ــمار  ــات بشـ ــن اقدامـ ــي از مؤثرتریـ ــد، یکـ فراینـ

مـــی رود.
ـــیمي  ـــات پتروش ـــدي، تأسیس ـــع فراین ـــن صنای در بی
ــرآوري  ــواد فـ ــتعال، مـ ــت قابل اشـ ــل ماهیـ بدلیـ
ــاي  ــرایط عملیاتـــي و شـــدت پیامدهـ ــده، شـ شـ
ناشـــي از وقـــوع حـــوادث، از اهمیـــت بســـیار باالیـــي 

ـــتند. ـــوردار هس برخ
ـــا  ـــته گازه ـــار ناخواس ـــال، انتش ـــن س ـــي چندی در ط
و مایعـــات قابل اشـــتعال و واکنـــش شـــیمیایي در 
فرآیندهایـــي کـــه داراي مـــواد شـــیمیایي خیلـــي 
ـــن  ـــت. ای ـــده اس ـــزارش  ش ـــتند، گ ـــاک هس خطرن
ــه از  ــع متفاوتـــي کـ ــان در منابـ ــوادث همچنـ حـ
مـــواد شـــیمیایي خطرنـــاک، ســـمي، واکنـــش زا، 
ـــا  ـــي از آن ه ـــا ترکیب ـــار و ی ـــتعال، انفج ـــل اش قاب
ــداي  ــد. جـ ــاق می افتـ ــد، اتفـ ــتفاده می کننـ اسـ
ــیمیایي  ــواد شـ ــوع مـ ــن نـ ــه ایـ ــي کـ از صنعتـ
ــر  ــال در هـ ــر حـ ــه هـ ــد، بـ ــتفاده می کنـ را اسـ
لحظـــه پتانســـیل وقـــوع حـــوادث نشـــت ایـــن 
مـــواد درحالی کـــه بدرســـتي کنتـــرل نشـــده، 
وجـــود دارد. ایـــن موضـــوع مي توانـــد بـــه نوبـــه 
ـــي  ـــردد. ط ـــه گ ـــک فاجع ـــوع ی ـــث وق ـــود باع خ
ــا،  ــه اروپـ ــا 2002 در اتحادیـ ــال های 1985 تـ سـ
ـــوط  ـــي، مرب ـــوادث صنعت ـــداد کل ح ـــد تع 17 درص
ـــاي  ـــه گوی ـــت ک ـــوده اس ـــیمي ب ـــع پتروش ـــه صنای ب
شـــرایط خطرنـــاک و حادثه خیـــز بـــودن صنعـــت 

پتروشـــیمي می باشـــد. 
»سیســـتم مدیریـــت ایمنـــي« بـــراي اولیـــن 
بـــار در ســـال 1990 توســـط ســـازمان ایمنـــي و 
بهداشـــت شـــغلي آمریـــکا  OSHA، معرفـــي و 
نســـخه کامـــل و نهایـــي آن در ســـال 1992 انتشـــار 
یافـــت. طبـــق پیش بینی هـــا، خطـــرات ناشـــي از 
حـــوادث، پـــس از اجـــراي PSM حـــدود 80 درصـــد 
ـــورد  ـــدود 264 م ـــاله از ح ـــر س ـــه و ه ـــش یافت کاه

ـــاري  ـــا بیم ـــت ی ـــورد جراح ـــر و 1534 م مرگ ومی
ـــا  ـــد ب ـــی فرآین ـــت ایمن ـــود. مدیری ـــري می ش جلوگی
ـــه  ـــی یکپارچ ـــی و مدیریت ـــتم مهندس ـــرای سیس اج
و فراگیـــر به طـــور پیوســـته و سیســـتماتیک و 
ـــف،  ـــه تعری ـــره ای، ب ـــر جزی ـــرش غی ـــز از نگ پرهی
کاهـــش و مدیریـــت ایمنـــی خطـــرات فرآینـــدی 
ــایی  ــور شناسـ ــات به منظـ ــازی تأسیسـ و ایمن سـ
ریســـک ها و کنتـــرل و کاهـــش پیامـــد حاصـــل 

ــردازد. ــا می پـ از آن هـ
آیـــاپیادهســـازیمـــدلمدیریـــت
ـــوده ـــقب ـــرانموف ـــددرای ـــيفرآین ایمن

اســـت؟!
ــالوه  ــدي، عـ ــع فراینـ ــوادث در صنایـ ــوع حـ وقـ
ـــزات  ـــه تجهی ـــه ب ـــي و صدم ـــای جان ـــر پیامده ب
و زیان هـــای اقتصـــادي ناشـــي از آن، وقـــوع 
آلودگـــي و تخریـــب محیـــط زیســـت را نیـــز در پـــي 
دارد. البتـــه می دانیـــم کـــه هزینه هـــای مســـتقیم 
ـــخ  ـــوه ی ـــبیه ک ـــزی ش ـــوادث، چی ـــتقیم ح و غیرمس
ـــس  ـــل لم ـــی از آن قاب ـــش کوچک ـــه بخ ـــت ک اس

ـــت. ـــاهده اس و مش
ــر فهرســت  ــگاه تخصصــي و مــروری ب ــا یــک ن ب
حــوادث هفــت ســال گذشــته در ایــران، درمی یابیــم 
کــه مبنــاي ایجــاد حــوادث، تنــوع زیــادي نداشــته و 
اکثــر ایــن حــوادث از نــوع نشــتي، ایجــاد ابــر بخــار 
ــه  ــن اســت ک و انفجــار می باشــد. حــال ســؤال ای
بــا توجــه بــه ســابقه چندســاله ورود علــم مدیریــت 
ــرای پیاده ســازی مــدل  ــد و تــالش ب ــی فراین ایمن
از  نتوانســته ایم  چــرا  کشــور،  در  آن  صنعتــی 
وقــوع چنیــن حــوادث مشــابهی جلوگیــري کنیــم. 
ــا  ــه تنه ــا ن ــم آن ه ــش اعظ ــن، بخ ــر ای ــزون ب اف
ــل  ــز قاب ــا نی ــدت آنه ــه ش ــگیری، بلک ــل  پیش قاب
پیش بینــی بــوده اســت. مشــروط بــر اینکــه حــوادث 
و پیامدهــای آن، بموقــع مــورد بحــث و تحلیــل قرار 
گرفتــه و بــر مبنــاي آن اقدامــات اصالحــي و تدابیــر 
ــت  ــد مدیری ــده و فرآین ــاذ ش ــه اتخ ــي مربوط ایمن
ــت. در  ــورت می پذیرف ــی ص ــد بخوب ــی فراین ایمن
ــادی کــه در  ــدان زی ــه چن ــب علمــی ن ــان مطال می
زمینــه بررســی حــوادث اخیــر ایــران منتشــر شــده 
ــل توجــه و  ــق، قاب اســت، دو نوشــته علمــی و دقی

تعمــق هســتند:
فنــی  واکاوی  تولیــد،  آخــر  اولویــت   HSE  -
ماهنامــه  بوعلــی،  پتروشــیمی  آتش ســوزی 

27 شــماره  نفــت  چشــم انداز 
- مــروري بــر حــوادث آتش ســوزی دو ســال اخیــر 
ــش  ــران، همای ــیمي ای ــت، گاز و پتروش ــع نف صنای

مهندســی فراینــد ســال 95
کــه حاصــل کار تحقیقــی آقایــان علیرضــا نجومــی 
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 SPGC شــرکت HSE و حیــدری در واحــد
می باشــد. در انتهــای نوشــتار ایشــان، بــه دردهــای 
ــده  ــاره ش ــران اش ــت و گاز در ای ــت نف ــم صنع مه
کــه همانــا راه انــدازی پیــش از موعــد و زودهنــگام 
و رســیدن بــه اهــداف خصوصی ســازی اســت 
کــه بدلیــل تجربــه و شــناخت بنــده از امــر ایمنــی 
ــا لمــس  ــا و باره ــن مشــکل را باره ــدازی، ای راه ان

کــرده ام.
حاصــل واکاوی ایــن مقالــه، در ده بنــد ارائــه شــده 
ــن  ــروز چنی ــل ب ــد، دالی ــان می ده ــه نش ــت ک اس
حوادثــی، براحتــی بــا اجــرای دقیــق بندهــا و 
ممیزی هــای مدریــت ایمنــی فراینــد در دو بخــش 
قبــل و بعــد از حادثــه و کامــل بودن چرخــه اقدامات 
پیشــگیرانه و رفــع کامــل عــدم مطابقت هــا، قابــل 

آشــکار شــدن بــوده اســت.

لــزومبازنگــریدرپیادهســازیمــدل
ــد ــيفرآین ــتایمن مدیری

شـــکی وجـــود نـــدارد کـــه مهم تریـــن بخـــش 
ــه  ــارت اســـت از تجزیـ ــتانداردی PSM عبـ اسـ
و تحلیـــل خطـــرات فرآینـــد )PHA( و بازنگـــري 
ـــد و  ـــت رخ ده ـــن اس ـــه ممک ـــي ک ـــق خطاهای دقی
ـــد  ـــي بای ـــي ایمن ـــتم های حفاظت ـــه سیس ـــه چ اینک
ـــیمیایي  ـــواد ش ـــته م ـــا از انتشـــار ناخواس ـــکار رود ت ب
جلوگیـــري شـــود. شـــرکت ها بایـــد فرایندهایـــي 
را کـــه ریســـک بزرگ تـــری ایجـــاد می نماینـــد، 
شناســـایي و آن هـــا را قبـــل از بقیـــه مـــوارد ارزیابـــي 
ــای  ــن ابزارهـ ــی از مهم تریـ ــد. )PHA( یکـ کننـ
ــرات  ــی ها و تعمیـ ــام بازرسـ ــرد، انجـ ــن رویکـ ایـ

پیش بینانـــه و مبتنـــی بـــر ریســـک اســـت.
و  کارفرمـــا  مســـئولیت هاي  بایـــد   PSM در 
ـــیمیایي کار  ـــاي ش ـــه در فرآینده ـــي ک پیمانکارهای
ـــا،  ـــن فرآینده ـــل ای ـــي مح ـــا در نزدیک ـــد ی مي کنن
ــخص  ــح مشـ ــورت واضـ ــد، بصـ ــغول بکارنـ مشـ
ـــائل  ـــه مس ـــود ک ـــل ش ـــان حاص ـــا اطمین ـــود ت ش
ایمنـــي کارکنـــان شـــرکتي و پیمانـــکار هـــر دو 
ـــاي  ـــتاندارد، روش ه ـــن اس ـــت. ای ـــده اس ـــاظ ش لح
ـــري  ـــان، بازنگ ـــوزش کارکن ـــات، آم ـــي عملی اجرای
ـــي یکپارچگـــي  ـــکار، ارزیاب ایمنـــي قبـــل از شـــروع ب
ــي و روش  ــي و بحرانـ ــایل حیاتـ ــي وسـ مکانیکـ
ـــود. ـــامل می ش ـــز ش ـــر را نی ـــت تغیی ـــي مدیری اجرای

ـــرات،  ـــت تغیی ـــون مدیری ـــواردي چ ـــه م در PSM ب
ـــر حـــوادث و شـــبه  ـــق ب ـــرم، تحقی مجوزهـــاي کارگ
ـــش  ـــرح واکن ـــیمیایي، ط ـــواد ش ـــار م ـــوادث انتش ح
ـــل  ـــاق حداق ـــزي انطب ـــراري، ممی ـــرایط اضط در ش
ـــت  ـــرز محافظ ـــد و م ـــار و ح ـــال یکب ـــه س ـــر س ه
ـــده  ـــه ش ـــژه پرداخت ـــورت وی ـــاری بص ـــرار تج از اس

ـــه  ـــد ک ـــد، بدانن ـــاز دارن ـــان نی ـــان و کارفرمای ـــاي آن، کارکن ـــناخت PSM و نیازمندي ه ـــراي ش ـــت. ب اس
OSHA چگونـــه از اصطـــالح فرآینـــد در مبحـــث PSM اســـتفاده مي کنـــد.

PHA, RA, SIMOPS, PSSR, SOP, PTW, Lo-To, ERP, MI, TBM, MOC…
ـــامل  ـــه ش ـــي ک ـــه فعالیت ـــت از هرگون ـــد، عبارتس ـــی، فرآین ـــوب مدیریت ـــن چارچ ـــف در ای ـــام تعری در مق
ـــا ترکیبـــي  ـــاک و ی ـــا انتقـــال مـــواد شـــیمیایي خطرن ـــي ی ـــد، جابجای ـــده( اســـتفاده، نگهـــداري، تولی )دربردارن
ـــا  ـــي ب ـــورت داخل ـــه بص ـــروف ک ـــي از ظ ـــر گروه ـــف ه ـــن تعری ـــاس ای ـــد. براس ـــا باش ـــن فعالیت ه از ای
ـــواد  ـــار م ـــیل انتش ـــه داراي پتانس ـــد ک ـــرار گرفته ان ـــي ق ـــه بصورت ـــزا ک ـــروف مج ـــند و ظ ـــط باش ـــم مرتب ه

ـــود. ـــناخته مي ش ـــد ش ـــد واح ـــک فرآین ـــوان ی ـــتند، بعن ـــاک هس ـــیمیایي خطرن ش
اســتاندارد مدیریــت ایمنــي فرآینــد، شــامل 14 جــزء اســت کــه براســاس تجربــه ناشــی از اجــرای ایــن 
ــای،  ــی )فازه ــارس جنوب ــکوهای گازی پ ــن س ــاز 15 و 16 و همچنی ــکی ف ــگاه خش ــتم، در پاالیش سیس

ــرد. ــدی ک ــدول 2 طبقه بن ــورت ج ــر را بص ــن عناص ــوان ای 16،17،18،19،20،21( می ت
براساس  بایستی پرسشنامه های ممیزي  این سیستم مدیریت،  پیاده سازی  بازنگری در روند  اولین گام  بعنوان 
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"راهنماي ممیزي مرکز ایمني فرایندهاي شیمیایي" تهیه و روایي آن توسط کارشناسانان متخصص ایمني فرایند 
)Center for chemical process safety( .بررسي و مورد تأیید قرار گیرد

این پرسشنامه نیاز به سه قسمت اصلي دارد که بخش اول، سؤاالت مربوط به بررسي مستندات موجود، بخش دوم 
مربوط به مصاحبه با کارکنان واحدهاي فرایندي و بخش سوم مربوط به بررسي هاي میداني و بازدید از تجهیزات 
و محیط کار مي باشد. الزم است تا سؤاالت پرسشنامه از صفر تا سه )کاماًل نامنطبق تا کامال منطبق با الزامات 
)PSM امتیازبندي شوند. سؤاالت مربوط به مصاحبه با کارکنان، بایستی براي تمامي افراد شرکتی و پیمانکار واحد 

مورد بررسي، تکمیل و میانگین امتیاز سؤاالت در نظر گرفته شود. 
سؤاالت مربوط به بررسي هاي میداني نیز بایستی براي کلیه تجهیزات واحد شامل پمپ ها، کمپرسورها، مبدل هاي 
حرارتي، رآکتورها، درام ها، مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره، خطوط لوله و اجزاي آن، تجهیزات اطفای حریق، 
سیستم هاي تهویه، تجهیزات برقي و ابزار دقیق، کارگاه تعمیرات، مسیرها و درب هاي خروج اضطراري تکمیل 

گردد و در مورد تجهیزات مشابه نیز میانگین امتیازات در نظر گرفته شود. 
در پایان، ضعف هاي واحد از نظر استقرار سیستم، شناسایي شده و خالهای موجود از جمله تهیه دستورالعمل ها و 
روش هاي اجرایي جدید و یا اصالح برخي از روش هاي اجرایي موجود جهت مطابقت کامل با سیستم استاندارد، 

پر شده و اصالح می گردد.

ادامهجدول-1لیستیازحوادثکوچکوبزرگنفتوگازداخلیدر7سالگذشته
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

:OHSASوHSE-MSباPSMبررسيمیزانانطباق
 OHSAS18001 :در طراحی نظام مدیریت ایمنی فرآیند تالش شده است که با سایر سیستم های مدیریتی موجود در سازمان  ها نظیر: نظام های مدیریت کیفیت نظیر

HSE-MS،  و خصوصاً TQM قابل انطباق و ادغام بوده و صنایع شیمیایی و فرآیندی از ناسازگاری میان چند سیستم مدیریتی مختلف و متنوع در امان باشند.
PSM با OHSAS در 8 الزام و با HSE-MS در 9 الزام مشترک مي باشند. همچنین مقایسه الزامات این سه سیستم نشان می دهد، هر سه سیستم در 6 الزام شامل تجزیه 

و تحلیل خطرات فرایند، آموزش، تحقیق و بررسي رویداد، برنامه ریزي و واکنش در شرایط اضطراري، ممیزي انطباق و مشارکت کارکنان مشترک هستند. 
از بین الزامات اطالعات ایمني فرایند 4 الزام شامل مالحظات ایمني فرایند، مالحظات ایمني پیش از راه اندازي، یکپارچگي مکانیکي و مجوز کار گرم، مختص سیستم مدیریت 
ایمني فرایند بوده و در دو مدل دیگر به آنها اشاره ای نشده است. از طرف دیگر، 4 الزام شامل خط مشي و اهداف استراتژیک، منابع و پایش و اندازه گیري عملکرد که بطور 
 OHSAS با PSM مد نظر قرار نگرفته اند. همچنین در مورد الزام اسرار تجارت نیز بین PSM وجود دارند، بطور واضح و مستقیم درOHSAS و HSE-MS مستقیم در

و HSE-MS بطور غیر مستقیم انطباق وجود دارد.
پس می توان چنین نتیجه گرفت که در اغلب واحدهای پتروشیمی که دارای سیستم هایی نظیر HSE-MS و OHSAS می باشند، حدود 70 درصد الزامات سیستم مدیریت 

ایمني فرایند اجرا شده است، اما رویکرد سیستمی و فرایندی به آن وجود ندارد.

جدول -2 طبقه بندی عناصر سیســتم مدیریت ایمني فرآیند
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نمودارانطباقعناصرسیستممدیریتایمني
فرآیندبامدلدمینگ

تحلیـل ریشـه ای حـوادث بوقـوع پیوسـته در ایـران 
نشـان می دهـد کـه عوامل بسـیاری همچـون: عدم 
رضایت منـدی شـغلي پرسـنل، عـدم وجـود سیسـتم 
آموزشـي توانمنـد، سـهل انگاری و نداشـتن رویکـرد 
پیش بینانـه در انجـام تعمیرات اساسـي، حذف برخي 
از بخش هـاي ظاهـرا غیـر ضـروري بـراي کاهـش 
زمـان تعمیـرات اساسـي، بی مسـئولیتی نسـبت بـه 
مسـایل ایمني، نداشـتن تخصص و تجربه، بي میلي، 
کم شـدن احترام بـه رعایـت اسـتانداردهاي طراحي، 
عدم توجه به نظرات کارشناسـي و مهندسـی ایمنی، 
غـرور و مقـدم دانسـتن تولیـد و بهـره وری بیشـتر بر 
مسـایل ایمنـي... مي توانـد از عوامـل ایجـاد حوادث 
جـدول بـاال باشـند کـه در صـورت داشـتن برنامـه 
از وقـوع حادثـه  و حـذف عامـل اصلـی، مي تـوان 

کرد.  جلوگیـري 

همچنانکـه محققانـی همچـون "هاینریـش" معتقدنـد اعمـال ناایمـن، باعـث بـروز 88 درصد حوادث شـده و عامل کلیـدي در پیشـگیري از بروز حوادث را، شناسـایي 
و درک عوامـل موثـر بـر رفتـار ایمنـي افـراد می داننـد )کتـاب پیشـگیري از حـوادث صنعتـي(، ایـن سیسـتم PSM نیـز، درکنـار نـگاه فنـی و توجـه بـه تأسیسـات و 
تجهیـزات، انسـان محـور اسـت. بدیـن معنـی کـه تغییـر نگـرش و رفتـار و فرهنـگ کاری و سـازمانی، اساسـی  ترین گام در جهت رسـیدن بـه باالترین سـطوح ایمنی 
بشـمار مـی  رود. شـاید از همیـن روسـت کـه در PSM اهمیـت زیـادی به عنصر آمـوزش، بمنظـور ایجاد »شایسـتگی« الزم برای پذیـرش و اجرای نقش هـای کلیدی 

در ایمنـی فرآیند داده شـده اسـت.
و بعنـوان آخریـن سـخن، واقعیـت تجربـی این سـت که الزمه پیاده سـازی اثربخش سیسـتم هایی مانند "مدیریـت ایمنی فرآیند"، داشـتن رویکرد سیسـتمی و مدیریت 

خطـرات فراینـدی بجـای مدیریت حادثه در یک واحد پتروشـیمی یا پاالیشگاهی سـت.


