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

آلوین تافلر، در سال 1986 در کتاب شاهکار خود به نام "موج سوم"، نشان داد که اولین موج در 
زندگی بشر، موج کشاورزی بود که چندین قرن پیش، رخ داد و تحوالت زندگی انسان از شکار تا 
افراد ساکن شده در مزارع و کشت و زرع را شامل می شد. این کار، انسان را از تالش دائم برای 
امرار معاش رها ساخت و باعث باال رفتن کیفیت زندگی، افزایش عمر و ازدیاد نسل بشر گردید. 

نماد این موج کشاورزی نیز بیل و کلنگ بود.
موج دوم نیز که در دو قرن اخیر رخ داد، انقالبی بود که در صنعت بوقوع پیوست. انقالب صنعتی 
دربرگیرنده  حرکت به سمت روش های تولیدی و سازماندهی نیروی کار بود که جهان صنعتی 
و قرن بیستمی )یا همان کشورهای شمال( محصول آن است. بهره برداری از مواد اولیه، تولید 
انبوه و کاربرد فزاینده تر فن آوری، رفاه و سعادت را برای کشورهایی به دنبال داشت که از عهده  
تغییرات الزم برآمدند. توسعه و رفاه، نتیجه این هماهنگ شدن با تغییرات مدرنیته بود. نماد موج 

دوم یا انقالب صنعتی نیز موتور بود.
موج سوم تافلر، تحوالت پس از دوران صنعتی و مبتنی بر اطالعات است که به گفته  او در دهه  
رایانه  نام می برد،  از آن تحت عنوان موج فراصنعتی  تافلر  1950 آغاز شده. نماد موج سوم که 
است. موج سوم بر این مفهوم بنا شده که تاریخ بشر دو انقالب )موج( را پشت سر گذاشته؛ انقالب 

کشاورزی و انقالب صنعتی و اکنون در آستانه سومین آن، یعنی انقالب الکترونیک قرار دارد.
با وقوع موج فراصنعتی، جوامع بشری به کیت ها و مدارهای الکترونیک شبیه شده، زندگی و انسان، 
کاماًل دیجیتالی می شود و آی سی ها و دیودها و خازن ها، جای استانداری و شهرداری و ادارات 

دولتی و خصوصی را می گیرند!
برای همگان روشن است که امروزه موجی قوی، بخشی عظیم از جهان را فرا گرفته و دنیایی 
عجیب و تازه برای کار و تفریح، ازدواج و پرورش اطفال یا بازنشستگی خلق کرده است. نظم یا 

به عبارت دقیق تر، بی نظمی موردنظر تافلر در موج سوم، جهان آنالوگ را دیجیتالی کرده است.
همزمان با انتشار موج دوم و در جریان انقالب صنعتی، علوم فنی و مهندسی نیز، رشد و تغییرات 
گسترده ای کرد. چراکه هر روز تقاضا برای حامل های انرژی، مانند نفت، گاز و بنزین، بیشتر می شد 
و مهندسین را ملزم به تحقیق و توسعه دائمی برای تولید منابع بیشتر انرژی می کرد. البته در میان 
حامل های فراوان انرژی، منبع برق، جایگاه ویژه ای پیدا کرد، نه صرفاً به خاطر وقوع موج سوم، یعنی 
موج الکتریک و الکترونیک که نیاز مبرم به برق داشت، بلکه به خاطر تمیز بودن این منبع انرژی 
و آلوده نکردن محیط زیست بود که تقاضا برای این منبع پرکاربرد، افزایش تصاعدی پیدا می کرد.

اما مسئله اینجا بود که با رشد صنعت و تکنولوژی، خطرات و حوادث مرگبار صنعتی نیز، افزایش 
پیدا می کرد. طبیعتًا علوم ایمنی و مهندسی ایمنی، بعنوان یکی از شاخه های نسبتًا جوان درخت 
قدرتمند علم، نمایان شد و رشد خود را آغاز کرد. در یک نمای کلی می توان گفت که دهه 1980 
دهه "ایمنی در تأسیسات" بود که صنایع، برای کاهش حوادث، بر بهبود سخت افزارها و تجهیزات 

تمرکز کرده بودند. 
دهه 1990 دهه "ایمنی فرایند" بود که پس از تصویب "قانون هوای پاک" در کنگره آمریکا، 
سازمان هایی مانند OSHA و EPA برای کاهش حوادث و آالینده ها، به سمت استقرار مدل هایی 

نظیر PSM و RMP رفتند.
در سال 1992 سازمان ایمني و بهداشت شغلي آمریکا )OSHA(، مدل "مدیریت ایمني فرایند" 
را با نام Process Safety Management منتشر کرد که دارای 14 عنصر مهم بوده و محور 

مدیریت ایمنى فرایند در صنایع نیروگاهى"  "

نگاهی به سوابق و تجربیات شرکت های بزرگ

على رضایى
 PSMمدرس و مشاور  

www.processSafety.ir
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اساسی آن عملکرد انسان هاست. هدف اولیه این مدل، حفظ ایمنی پرسنل یک 
کارگاه، از طریق تغییر نگرش و رفتار، ایجاد فرهنگ ایمنی و سازمانی و آموزش 
برای ایجاد »شایستگی« الزم در افراد دارای نقش کلیدی در ایمنی فرآیند است.

فرایندهاي  ایمني  "مرکز  خصوصی  بخش   ،2007 سال  در  و  بعد  سال  پانزده 
شیمیایي آمریکا" )CCPS(، بر مبنای تجربیات اجرای این سیستم، مدل کامل تر 
خود با محوریت ریسک را با نام Risk-Based Process Safety منتشر نمود. 
این است که همه خطرات و ریسک ها در فرایند و تأسیسات  این مدل  نگرش 
یکسان نیستند، از این رو منابع مالی می بایست بصورت هدایت شده به خطرات 
و ریسک های بزرگ تر و مهم تر اختصاص یابند. توجه ویژه به تجهیزات دارای 
پتانسـیل ریسک باالتر؛ از ابزارهای کلیدی و طالیی این مدل برای پیشگیری از 
وقوع حـوادث ناخواسته است. همچنین، در این مدل، عنصر بسیار مهم فرهنگ 
ایمنی فرایند بصورت مستقل وجود دارد که نشان دهنده میزان اهمیتی است که 

این نظام فکری، برای فرهنگ ایمنی موجود در یک شرکت قائل شده است.
شرکت ها، در طی پیاده سازی هر کدام از این مدل ها، به سمت یکپارچه سازی سه 

بخش مهم می روند:
دستورالعمل ها، فرایندها / فن آوری های فنی سایت و رویکردهای مدیریتی

محصول این یکپارچه سازی، می تواند نوعی از استراتژی ایمنی را توسعه دهد که 
بصورت مؤثر بتواند فرایندهای خاص هر شرکت را تحت پوشش قرار داده و از نشت 
شدید گازها و سیاالت خطرناک و یا آزاد شدن انرژی های ناخواسته جلوگیری نماید.

نگاهی به یافته های علم مدیریت و دانش گسترده ساختار سازمانی، نشان می دهد 
که هر شرکت یا سازمان، از سه رکن اصلی و عمده تشکیل شده است:

• افراد و رفتارها
• روش ها و فرآیندها

• تجهیزات فیزیکی و مکانیکی
در سال 1997 دو دانشمند )استفانز و تالسو( مجموعه راهنماهایی را تحت عنوان 
"آنالیز ایمني سیستم" منتشر کردند که محتوای دیدگاه ایشان این بود که ایمنی 
نیز  فرایندها  ایمنی  شامل  تجهیزات،  ایمنی  و  پرسنل  ایمنی  بر  عالوه  سیستم، 
می باشد و این سه بخش، ارتباط ناگسستنی با یکدیگر دارند. از آنجائی که سیستم ها 
به گونه ای تعریف شده اند که شامل فرآیندهاي خاصي خواهند بود، ایمني فرآیند را 

نیز مي توان بعنوان زیرمجموعه ای از ایمني سیستم در نظر گرفت.
مروری بر حوادث بزرگ این سال ها نشان می دهد که با وجود انواع سیستم های 
ایمنی و مدیریت ریسک و تغییر استراتژی های ذکرشده از دهه 70 تا پایان قرن 
بیستم، حوادث اما همچنان ادامه داشتند. پس صنایع پیشرو و خالق، با استفاده 
از ابزارهای مدرن آنالیز سیستم و با نگاه انتقادی به مجموعه های خود دریافتند 
که حلقه مفقوده در این زنجیره، حرکت به سمت ایجاد و ارتقاء فرهنگ ایمنی و 

ایمنی مبتنی بر رفتار است.

فرهنگایمنی
استانداردهای مدل PSM برای فرایندهایی طراحی شدند که شامل حجم بزرگی 
تجربه  هستند.  انرژی  از  عظیمی  منابع  یا  زا  واکنش  و  خطرناک  بسیار  مواد  از 
سازمان های بین المللی نشان می دهد که علت بروز حوادثی که در سیستم های فنی 
پیچیده رخ می دهد نیز مانند خود این سازمان ها، پیچیده و چندعاملی است و در 
مجموع، علت زیربنایی، نبود فرهنگ ایمنی در این صنایع پیچیده و فرایندی ست.

اصطالح فرهنگ ایمنی اولین بار به طور رسمي در سال 1987 در مدارک ایمني 
برده شد و  بکار  نیروگاه هسته ای چرنوبیل  برای تحلیل حادثه  آژانس هسته ای 
همچنان نیز یکی از کامل ترین اسناد برای پیاده سازی و ایجاد جو و فرهنگ ایمنی 
است. )INSAG 4( دلیل پدید آمدن اصطالح "فرهنگ ایمنی" این بود که برخي 

از حوادث را نمی توان به ضعف تجهیزات یا طراحي نسبت داد و این فاکتور خطاي 
انساني ست که وقتی با ضعف سازماني همراه می شود، منجر به وقوع حوادثي مانند: 
چرنوبیل، سکوی پایپر آلفا، پاالیشگاه BP در تگزاس، شاتل فضایی ناسا یا سامانه 

چهارم دفاع موشکی آمریکا می گردد.
در چند سال اخیر، صاحبان سرمایه و صنعت در تمام کشورهای جهان، به این 
نتیجه رسیده اند که با بکارگرفتن دقیق ترین سیستم های ایمني سخت افزاری و 
مدیریت ایمني، نمی توان آمار حوادث را از حدي پائین تر آورد. راهکار مدرن در زمینه 
کاهش حوادث فرآیندي، تکیه بر ارتقا یسطح فرهنگ ایمني در هر سازمان است.
سازمان ایمنی و بهداشت انگلستان "فرهنگ ایمنی" را به شکل زیر تعریف می کند: 
"فرهنگ ایمنی، محصول ارزش ها، نگرش ها، شایستگی ها، هنجارها و الگوهای 
رفتاری فردی و گروهی است که میزان تعهد و پایبندی به روش ها، کارآیی و 

برنامه های ایمنی و بهداشت سازمان را نشان می دهد."
ارائه کرده است:  را  تعریف ساده تری  اما   )CCPS( امریکا  ایمنی شیمیایی  مرکز 
"چگونگی رفتار یک سازمان، هنگامی که هیچ نظاره گری وجود ندارد، فرهنگ 
ایمنی است." در تبیین فرهنگ ایمنی سازمان، مدیریت نقش کلیدی و رهبری 

دارد و همه افراد می بایست تشریک مساعی نمایند.
از  خاصی  نوع  شدن  نهادینه  باعث  سازمان،  در  مناسب  ایمنی  فرهنگ  وجود 
رفتارها، ارزش ها، باورها و تفکرات در ارزش های بنیادین سازمان، خط مشی ها و 
رفتار کارکنان و مدیریت شده و از این طریق، سازمان را به سوی آرمان بهبود 
مستمر ایمنی سوق می دهد. همان گونه که بیان شد، درک میزان بلوغ فرهنگی 
یک سازمان به منظور مشخص کردن مراحل و انجام اقدامات مناسب برای بهبود 
فرهنگ HSE بسیار حائز اهمیت است. سیستم مدیریت، پس از شناسائی میزان 

بلوغ فرهنگی سازمان است که می تواند بهترین تصمیم را اتخاذ کند.

فرهنگایمنیفراینددرصنایعآبوبرق
کالن  سرمایه های  بر  عالوه  نیروگاه،  و  برق  و  آب  صنایع  با  مرتبط  تجهیزات 
مادی، نقشی استراتژیک در تأمین رفاه و حرکت به سمت توسعه پایدار ملی دارند. 
مشکالت ناشی از کمبود و سوء مدیریت در منابع آب در سطح ملی و بین المللی 
از یک طرف و تجهیزات نسبتًا قدیمی و رسیدن به پایان چرخه ایمن عمر برخی 
از نیروگاه ها و وسایل کنترل و برنامه ریزی آن ها، در کنار پیچیدگی ذاتی تولید 
برق از بخار در توربین های عظیم و ژنراتورهای تواید برق، از طرف دیگر، ایجاب 
می کند که رویکرد منظم و نظام مند ایمنی، نظیر آنچه در شرکت مپنا، در جریان 
است، در تمام سطوح تولید، ترکیب و توزیع برق در شرکت های برق منطقه ای و 
تأسیسات جانبی سایر شرکت های صنعتی، پیاده شده و فرهنگ ایمنی فرایندی 

در بدنه و محتوای این صنعت، ایجاد و ارتقا یابد.
در صنایع  ایمنی  فرهنگ  ارتقاء  و  ایجاد  برای  تالش  نقش  و  اهمیت  زمینه  در 

نیروگاهی ایران و جهان، مطالعات گسترده ای صورت گرفته است.
از متدها  ایمنی در سازمان ها مجموعه ای  بلوغ فرهنگ  اندازه گیری سطح  برای 
استفاده می شود. معمول ترین روش، استفاده از برگه های نظرسنجی فردی است. 
در این پروسه اطالعات الزم، جمع آوری  شده و تحلیل می شود و عوامل و مفاهیم 
مؤثر بر ایمنی سازمان مشخص می شود. با انجام مطالعات متعدد برخی از عوامل 
سازمانی مرتبط با عملکرد ایمنی مشخص  شده است. اگر چه در این مطالعات از 
ابزار و وسایل خاص خود سازمان ها برای اندازه گیری جو و فرهنگ ایمنی استفاده 

شده است، اما در نهایت یک سری عوامل مشترک بدست آمده است.
نتایج مطالعات گسترده دکتر شنی چیب و همکارانش در سال 2014 چنین نشان 
داد که "در بازرسی های حوادث صنعتی، مشخص  شده است، سازمان های دارای 
یک فرهنگ ایمنی قوی، در پیشگیری از بروز حوادث و صدمات صنعتی، مؤثرتر 
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بوده اند و فرهنگ ایمنی روی عادات کل افراد، باورها و عقاید آن ها تأثیرگذار بوده 
و شدیداً روی حوادث و صدمات شغلی تأثیرگذار است."

در ایران نیز مطالعات گسترده ای انجام شده است. طی مطالعه ای در سال 1395 
)ارقامی و کیان(، فاکتورهای مؤثر بر فرهنگ ایمنی در نیروگاه های حرارتی تولید 
برق، مورد مطالعه قرار گرفت که منجر به شناسایی نه دسته از فاکتورهای مؤثر 

بر فرهنگ ایمنی شد که عبارتند از:
1. آموزش، آگاهی و صالحیت

2. نگرش، رهبری و تعهد مدیریت ارشد سازمان
3. قوانین، مقررات، رویه ها و دستورالعمل های کاری

4. مدیریت ایمنی و بحران
5. عوامل فردی

6. سبک مدیریت و ارتباطات سازمانی
7. مشارکت و تعهد سازمانی کارکنان، سرپرستان و مدیران میانی

8. عوامل برون سازمانی
9. تأمین زیرساخت ها و مدیریت منابع

مجموعه اقدامات مدیریت ریسک، در صنعت آب و برق، تأسیسات جانبی صنایع 
نفت و گاز و نیروگاه ها، به دو بخش مهم تقسیم می گردد:

• ریسک مرتبط با تولید برق در نیروگاه های آبی و حرارتی )غیرهسته ای(
• ریسک مرتبط با توزیع برق در شرکت های برق منطقه ای

ریسکهایخاصشرکتهایبرقمنطقهای
میزان تولید و مصرف برق، یکی از عوامل تعیین کننده رفاه در یک جامعه است و 
توانایی توزیع بی خطر انرژي الکتریکی برای مصرف کنندگان از الزامات مهم در 
این صنعت است. چرا که اختالل ناشی از انرژي الکتریکی، در نوع خود یکی از 
مهلک ترین خطرها در خانه ها، پارک ها و محل های عمومی و خصوصی محسوب 
تخصصی  ریسک های  مدیریت  و  ایمنی  به  توجه  که  طبیعی ست  پس  می شود. 
همیشگی  دغدغه های  از  بهره برداری،  فرایندهای  و  توزیع  بخش های  در  برق 
مدیران این شرکت ها باشد و در این راستا، همراه با پیاده کردن سری های ارزیابی 
و   FMEA مانند  ریسک  ارزیابی  تکنیک های  از    OHSAS 18000 همچون

TOPSIS نیز برای تعیین نقاط، زمان و علل شکست تجهیزات خود بهره ببرند.
در مطالعه ای در سال 1392 )حبیبی، طالبی و خنکدار( برخی از خطرات و ریسک های 

فعالیت های این مبحث، لیست و اولویت بندی گردید:


مهم ترین خروجی اولویت بندی ریسک های ایمنی، ایجاد آگاهی و تعهد فردي در 
پرسنل فعال در فرآیندهاي حوزه بهره برداری نسبت به ماهیت، وسعت و عواقب 
بالقوه این مخاطرات و سپس، طرح ریزی و انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترلی 

برای کاهش مخاطرات است.

سیستممدیریتریسکدرسیستمهاینیروگاهی
ـــاز ســـایر  ـــرژي موردنی ـــرق، زیربنـــای توســـعه و پیشـــرفت کشـــور در تأمیـــن ان ب
ـــه  ـــا توج ـــت ب ـــن صنع ـــود. در ای ـــوب می ش ـــه محس ـــردم و جامع ـــع و م صنای
ـــراي  ـــه ب ـــري ک ـــیل خط ـــیته و پتانس ـــی الکتریس ـــی آن، یعن ـــت اصل ـــه ماهی ب
ـــتانداردهاي  ـــی و اس ـــواره ایمن ـــه اســـت، هم ـــال در آن نهفت ـــروي انســـانی فع نی
ــن  ــت. همچنیـ ــوده اسـ ــزان بـ ــل برنامه ریـ ــه و عمـ ــورد توجـ ــه مـ مربوطـ
ـــه و  ـــای تهی ـــرق، در فرآینده ـــی ب ـــک های تخصص ـــی و ریس ـــه ایمن ـــه ب توج
ـــره  ـــز در زم ـــی، نی ـــائل کیف ـــوازات مس ـــه م ـــواره ب ـــا، هم ـــن واحده ـــع ای توزی

فعالیت هـــای جـــدی اســـت.
ــر  ــه در آن، اکثـ ــتند کـ ــی هسـ ــرق از حوزه هایـ ــی بـ ــای حرارتـ نیروگاه هـ
ــورت  ــه صـ ــًا بـ ــوده و طبعـ ــا SIL II بـ ــرل، دارای III یـ ــتم های کنتـ سیسـ
ــتم های  ــم در سیسـ ــه می دانیـ ــه کـ ــد. همانگونـ ــل می کننـ ــک عمـ اتوماتیـ
خـــودکار )کـــه اغلـــب در برنامه هـــای ایمنـــی بـــا حساســـیت بـــاال مـــورد 
ـــوده  ـــی ب ـــدت باالی ـــرات، دارای ش ـــیل خط ـــد(، پتانس ـــرار می گیرن ـــتفاده ق اس
ـــترده  ـــای گس ـــه دارای پیامده ـــر ک ـــوار زی ـــوادث ناگ ـــه ح ـــر ب ـــد منج و می توان

ـــردد: ـــتند، گ هس
ـــزات  ـــار در تجهی ـــوخت، انفج ـــن س ـــت رفت ـــی از دس ـــار در پ ـــا انفج ـــش ی آت
ـــی  ـــاال، دررفتگ ـــاژ ب ـــزات ولت ـــار در تجهی ـــاال، انفج ـــار ب ـــا فش ـــار ب دارای بخ
ـــرق  ـــد ب ـــره. در واحدهـــای تولی ـــزات ماشـــین آالت پرســـرعت و غی شـــدید تجهی
ـــم ازDCS, ESD PLC  و ...  ـــرل اع ـــتم های کنت ـــه ای از سیس ـــار، مجموع و بخ
بـــه کمـــک مبدل هـــا، فرســـتنده ها، سنســـورها، رابط هـــا و اینترفیس هایـــی 
ـــر  ـــور، بویل ـــن، ژنرات ـــد توربی ـــی مانن ـــت تجهیزات ـــد SCADA و HMI، فعالی مانن

و ... را کنتـــرل می کننـــد.
ـــن، در ســـال 2012 )توســـط  ـــره و ژاپ ـــن دو کشـــور ک ـــه کارگاهـــی بی در مطالع
ـــتم  ـــص در سیس ـــوع نق ـــک های وق ـــرات و ریس ـــوو(، خط ـــانگیون و ی ـــی، س ل
ـــص در  ـــن )ESD(، نق ـــر دور توربی ـــا تغیی ـــط ب ـــراری مرتب ـــده اضط خاموش کنن
سیســـتم PLC و عملکـــرد خطـــا توســـط اپراتور هـــا، در واحد هـــای تولیـــد 
ـــه  ـــان داد ک ـــت و نش ـــرار گرف ـــزاری ق ـــی نرم اف ـــورد بررس ـــار، م ـــرق و بخ ب
ـــگاه  ـــتمی ن ـــا و سیس ـــورت پوی ـــک، بص ـــت ریس ـــوع مدیری ـــه موض ـــتی ب بایس
ـــا  ـــی ب ـــطوح ایمن ـــه ناپذیری س ـــر خدش ـــر ب ـــای مؤث ـــی فاکتوره ـــرده و تمام ک

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــورد مطالع ـــی م ـــای چندعامل تکنیک ه
ـــرای  ـــای آن ب ـــل ضعف ه ـــر، بدلی ـــل خط ـــه و تحلی ـــنتی تجزی ـــای س روش ه
ـــتند.  ـــوردار نیس ـــی الزم برخ ـــتم، از کارای ـــی سیس ـــزاء ایمن ـــام اج ـــی تم بررس
ایـــن روش هـــا، خطـــر را بعنـــوان مجموعـــه ای از وقایـــع کـــه بصـــورت خطـــی در 
ـــتاتیک  ـــرض اس ـــا ف ـــد و ب ـــی می کنن ـــد، تلق ـــاق می افت ـــاص اتف ـــم خ ـــک نظ ی
ـــد.  ـــر می نماین ـــل خط ـــه و تحلی ـــه تجزی ـــدام ب ـــازمان، اق ـــا س ـــتم ی ـــودن سیس ب
ـــی کـــه وقـــوع حـــوادث شـــدید در صنایـــع نیروگاهـــی نشـــان داده اســـت  در حال
ـــای  ـــه روش ه ـــتند. از آنجاییک ـــا هس ـــت پوی ـــتم ها دارای حال ـــن سیس ـــه ای ک
ـــد جامع نگـــر  ـــه و تحلیـــل خطـــر، دی ـــی ریســـک و تجزی ـــان ارزیاب ســـنتی در زم
ـــه  ـــد، ب ـــی می کنن ـــه بررس ـــور جداگان ـــه ط ـــتم را ب ـــزء از سیس ـــر ج ـــد و ه ندارن
ـــک،  ـــی ریس ـــنتی ارزیاب ـــای س ـــالف روش ه ـــه برخ ـــت ک ـــاز اس ـــی نی روش های
ماهیـــت غیرخطـــی داشـــته و ریســـک، بصـــورت سیســـتمی و مجموعـــه ای زنـــده 
ـــا  ـــزات و فن آوری ه ـــنل، تجهی ـــن پرس ـــط بی ـــی از رواب و دارای روح و یکپارچگ
ـــطح  ـــه س ـــیدن ب ـــرای رس ـــی، ب ـــای کل ـــک نم ـــود. در ی ـــه ش ـــر گرفت در نظ
ـــرق،  ـــروگاه ب ـــی در نی ـــی ایمن ـــای حفاظت ـــی الیه ه ـــد تمام ـــوب بای ـــی مطل ایمن

ـــردد. ـــظ گ ـــده و حف ـــه ش ـــر گرفت در نظ
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

کاربردمدلهایمدیریتایمنیفرایند
 ،SSE (Scottish & Southern Energy( شرکت تولید و توزیع انرژی اسکاتلند
بـه توزیـع و فـروش برق و گاز در مرکز و جنوب اسـکاتلند مشـغول اسـت و دفتر 
مرکزی آن نیز در شـهر گالسـکو قرار دارد. در سـال 2007، این شـرکت به یکی 
 Iberdrola از شـرکت های اقمـاری زیرمجموعـه شـرکت بین المللی اسـپانیایی
پیوسـت. ایـن شـرکت، در طـول دو سـال 2006 و 2007 شـاهد چنـد حادثـه در 
بخش هـای مختلـف خـود بـود که باعـث ایجـاد نگرانی های عمیـق هیئت مدیره 
در مـورد ثبـات و اعتماد نسـبت به کسـب و کار این شـرکت گردید. بررسـی ها و 
مشـاوره های گسـترده در اتاق هـای فکـر این شـرکت، منجر به تعیین اسـتراتژی 
جدیدی در تمام سـطوح این شـرکت عظیم گردید. مطالعات نخبگان این شـرکت 
بـا انتشـار گزارش Baker Panel  دربـاره علل و عوامل انفجار مخزن نگهداری 
روغـن در پاالیشـگاه BP Texas در همیـن سـال، همزمان شـد و مدیران ارشـد 
ایمنـی، ایـن سـوال مهم را فـراروی هیئت مدیره شـرکت مطرح کردنـد که وقوع 

چنیـن حادثـه ای چـه اثری بر کسـب و کار چندین سـاله ما خواهد گذاشـت؟
پاسـخ بـه ایـن سـوال، برای شـرکتی بـا چنیـن ذینفعـان و حجم سـرمایه عظیم 
و چنیـن وظیفـه خطیـر ملـی، نـه تنهـا از جنـس راه حل هـای فوری و نمایشـی 
نیسـت، بلکـه راه حلـی بلند مدت و پایدار الزم اسـت: پیاده سـازی مدل "مدیریت 

ایمنـی فرایند"
شـرکت SSE  بـرای صرفـه جویی در زمان و اسـتفاده از تجربیات و خروجی های 
شـرکت خدمـات مهندسـی ABB بـه مذاکـره بـا این شـرکت پرداخته و قـرارداد 

بسـتند تـا شـرکت ABB تجربیـات وسـیع خـود در زمینـه مطالعـات خطـرات 
فرایندهـای پلنت هـای تولیـد بـرق و انـرژی را بـه کارکنان شـرکت اسـکاتلندی 
SSE آمـوزش دهـد. تکنیـک مـورد اسـتفاده بـرای مطالعـات سـریع اولیـه که از 
چنـد سـال قبل بـکار بـرده می شـد Process Hazard Review )PHR( بود.  
کارگروه هـا و تیم هـای تخصصـی، بـرای انجـام ممیزی هـای اولیه ایجـاد گردید 

و راهنمـای HSG254 بعنـوان چارچـوب و مبنـای کار قرار داده شـد.
در همـان ابتـدای کار، خالهـای زیـادی در عـرض و طـول شـرکت و بویـژه در 
سیسـتم های مجوز کار شـرکت، شناسـایی گردید که برای شـرکتی که در مراحل 
بلـوغ سـازمانی خود به سـر می بـرد، غیر قابل پذیـرش و دور از انتظـار بود. آن ها 

نیـاز بـه بهبود را در خـود دریافتند.
قـدم بعـدی، یکپارچه کـردن "اقدامات ایمن سـازی روش هـا و فرایندهای اداری 

و مهندسـی " بـا " مدیریـت دارایی ها" بود.
سـپس بـه سـمت تعییـن خط مشـی و پیاده سـازی کامـل و همـگام دو راهنمای 

زیـر رفتند:
• RR509 Plant ageing: مدیریـت تجهیـزات دارای سـیاالت پرفشـار یـا 

خطر پـر 
• PAS 55: استاندارد مدیریت دارایی ها

تیـم ترکیبـی و متخصص شـرکت، بـا رویکـرد راهنمـای  HSG254، در نهایت 
90 خطر عمده را شناسـایی و 42 سیسـتم کنترل ریسـک برای محافظت از این 
مخاطـرات در نظـر گرفتنـد. بـه طـور کلـی آن هـا، از میـان ایـن ریسـک ها، 88 
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شـاخص پیشـرو و آینـده نگـر، قابـل اندازه گیـری بـرای خـود در نظـر گرفتند تا 
بتواننـد میـزان بهبـود یافتـن خـود را اندازه گیـری کنند.

شـاید، برتریـن تجربـه ای کـه  شـرکت ها، از حـوادث عمـده صنایـع فراینـدی 
گرفتـه باشـند، نیـاز بـه معیارهـای اندازه گیری بـرای اجـرای ایمنی فرایند باشـد 
)PSPIs( کـه بتواننـد اثربخشـی اقدامـات پیشـگیرانه و کنترلـی را همزمـان بـا 
Process Safety( .حـوادث و نواقصـی که اتفاق افتاده اسـت، اندازه گیری کنند

)Performance Indicators
چراکـه ایـن شـعار مرکز ایمنی فرایند شـیمیایی آمریکاسـت: "اگـر نتوانی چیزی 

را اندازه گیـری کنـی، نمی توانـی آن را بهبود ببخشـی"
در سـال 2010 موسسـه مهندسـین شـیمی آمریـکا، بـه پـاس پیاده سـازی مدل 
"مدیریـت ایمنـی فراینـد" و سـه سـال تـالش برای حفـظ معیارها، در شـرکت 
تولیـد و توزیـع انـرژی اسـکاتلند، جایـزه "نـوآوری در ایمنـی فرایند" خـود را به 

این شـرکت اهـدا کرد.
گـزارش سـاالنه ایـن شـرکت، از منافع بدسـت آمده از پیاده سـازی این سیسـتم، 

بـرای مـا حائز اهمیت اسـت:

اگـر کمـی به عـدد ردیف اول، یعنـی 20 % برای کاهـش در هزینه های عملیاتی 
و نگهـداری سـایت های صنعتـی شـرکتی با این ابعـاد یا حتی شـرکتی در ایران، 
ماننـد مپنـا، توجـه کنیـم و تخمیـن سـاده ای از آن بدسـت آوریم، با چـه ارقامی 

مواجه می شـویم؟
براسـتی بـا چه معیـاری می توانیم برای درصدهای بهبود فوق، در شـرکتی با این 
میـزان سـود و سـرمایه و نقش اسـتراتژیک بـرق و گاز در بافت مـدرن بریتانیای 

امـروز، معـادل مالی و اقتصادی پیدا کرده و نسـبت سـود- هزینـه را بیان کرد؟
بعبـارت دیگـر، هزینـه پیاده سـازی دقیـق و کامـل ایـن مـدل، چنـد صدم سـود 

اقتصـادی ناشـی از پیاده سـازی ایـن مـدل دارد؟

کنفرانسبینالمللیمدیریتایمنیفرایندنیروگاههایتولیدبرق
World Class Process Safety Management for Power Generation
Delivering a First-Class Process Safety and Asset Integrity

از اکتبـر سـال 2012 بـه مـدت چهار سـال پیاپی، شـهر لندن، میزبـان کنفرانس 
بین المللـی بـود کـه رویکـرد آن، ارائـه یـک اسـتراتژی مـدرن برای پیاده سـازی 
 T.A.COOK مدیریت ایمنی فرایند و پکپارچکی دارایی ها" بود. کنفرانسـی که"
بـا همـکاری "مرکز ایمنی فراینـد اروپا" یعنی EPSC برگزارکننـدگان آن بودند. 
جالـب اینجاسـت کـه اولیـن کنفرانـس، منحصراً به پیاده سـازی "مـدل مدیریت 
ایمنـی فراینـد" در نیروگاه هـای تولیـد بـرق، اختصـاص داشـت و در سـال های 

بعـد، نفـت و گاز نیـز به حـوزه کاری کنفرانس افزوده شـد.
حضـور نخبگان و برگزیدگان شـرکت های پیشـرو زیر، به جهـت تبادل تجربیات 
و بحـث بـر روی منفعت هـای پیاده سـازی ایـن مـدل و روش هـای اسـتقرار آن، 

فرصتـی بی نظیـر را در اختیـار شـرکت کنندگان قـرار می داد.

نگاهیبهحامیانبرگزاریکنفرانسنیزجالبتوجهاست:

همـه شـرکت های حامـی برگـزاری کنفرانـس، از شـرکت هایی هسـتند که مدل 
"مدیریـت ایمنـی فراینـد" را پیـاده کـرده و منافـع مـادی و معنـوی خـود از این 
موضـوع را، بصـورت رسـمی و طـی گزارش هـای سـالیانه ایمنـی )کـه بایسـتی 
در کنـار گزارش هـای مالـی خـود بـه کلیـه سـهامداران و ذینفعـان خـود، اطالع 

اعـالم کرده اند. دهنـد(، 

کارگاههایتخصصیوعمومیدرحاشیهکنفرانس
و  از مدیـران عامـل  ایـن کنفرانـس، شـرکت کنندگان کـه  برگـزاری  در طـی 
هیئت مدیـره، مدیـران و مسـئوالن ایمنـی، مدیـران بهره بـرداری، کارشناسـان 
مهندسـی و ... بودنـد، در کارگاه هـای مختلف تخصصی و عمومی شـرکت کردند:
پیاده سـازی و نگهـداری عناصـر مدل هـای  آشـنایی و آمـوزش چگونگـی   •

ایمنـی فراینـد
• نتایج و روش های علمی برای شاخص گذاری )معیارهای پیشرو و آینده نگر(

• نتایج عملیاتی یک رویکرد جامع و یکپارچه به یکپارچگی دارایی ها
• انجام ممیزی های دقیق و درست

• نقش ارتقاء مدیریت به رهبری سازمان، در ایمنی و فرهنگ ایمنی فرایند
• اندازه گیری الزمه بهبود

• Bow-Tie ؛ تکنیکی برای تشخیص و دیدن ریسک ها
• Human Factor؛ رویکرد سیستمی به بهینه کردن عملکرد انسان ها

• درس هایی از صنایعی که مدل PSM  را پیاده کرده اند
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

بـه  اطـالق کلمـه Disaster بـه حادثـه مربـوط 
توربین هـای نیـروگاه ایرانشـهر، در صفحـه اصلـی 
سـایت مرکـز CCPS وابسـته به آکادمی مهندسـین 
شـیمی آمریـکا، ناگفته های بسـیار دارد. بویژه اینکه 
عـدم وجـود عناصر "مدیریـت ایمنـی فرایند"، اعم 
…,HAZOP, LOPA, Mechanical Integrityاز
را بعنـوان دالیـل بـروز این رخـداد، اعـالم می کند.

ایـن حادثـه و حـوادث دیگـر، نظیـر: حادثـه خـط 
تغذیـه گاز نیـروگاه بـرق علی آبـاد کتـول، حادثـه 
حرارتـی  نیـروگاه  روغـن  مخـازن  در  آتش سـوزی 
تبریـز، حادثـه انفجـار بوشـینگ ترانـس اصلی واحد 
3 بخـار نیـروگاه سـیکل ترکیبی منتظـر قائم، حادثه 
انفجار بوشـینگ های دو دسـتگاه ترانسـفورماتور سه 
فـاز نیـروگاه نـکا، حادثه سـقوط دکل 400 کیلوولت 
روی خطـوط دومـداره 400 کیلوولـت شـهید رجایی 
بـه رودشـور و حـوادث دیگـری از این دسـت، بویژه 
نشـان دهنده  توربین هـا،  اسـتاپ  و  اسـتارت  در 
فرایندهـای  و  تأسیسـات  ایـن  بـودن  آسـیب پذیر 
جـاری در آنهاسـت. اگرچـه در واحد هـای صنعتـی 
فـوق، همچـون صنایـع نفـت و گاز و پتروشـیمی، 
اغلب سیسـتم های مدیریتی رایج در ایران، اسـتقرار 
داده شـده اسـت کـه در نـوع خود قابل تقدیر اسـت.

نگاهـی بـه حوادث فوق و گذشـت زمان نسـبتًا زیاد 

از تأسـیس برخـی از نیروگاه هـا و تأسیسـات بـرق و 
بخـار در کشـورمان ایـران، بـر مـا الزم مـی دارد تـا 
قبـل از قـرار گرفتـن در معـرض مخاطـرات عمـده، 
مـدل مدیریـت ایمنـی فرایند در ایـن صنعت مهم و 
اسـتراتژیک، پیاده سـازی شـده و مورد اسـتفاده قرار 
بگیـرد. راهـی که صنعت نفت، گاز و پتروشـیمی نیز 

در آغاز آن اسـت.

پینوشتها:
1. Richard A. Stephens, PE, CSP: The
System Safety for 21st Century. A JOHN 
WILEY & SONS, INC., PUBLICATION
2. Chib S, Kanetkar M. Safety Culture:
The Buzzword to Ensure Occupational 
Safety and Health. Procedia Econ 
Finance. 2014; 11:130-6

 3 دوره  حرفـه ای،  بهداشـت  مهندسـی  مجلـه   .3
شناسـایی  "مقالـه   ،1395 تابسـتان   ،  2 شـماره   ،
مؤلفه هـای مؤثر بـر فرهنگ ایمنـی در نیروگاه های 

حرارتـی تولیـد بـرق ایـران"
4. بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق، 1392، 
ریسک های  اولویتبندي  و  ارزیابی  "مقاله  تهران،، 
ایمنی در فرآیند بهره برداری با مدل های TOPSIS و 

FMEA  در شرکت برق منطقه ای مازندران"
5. Sun Hwi Lee, sanghyun Yoon,
Junbeom Yoo. SW_ STEPA: A software 
Hazard Analysis Technique based on 
STEPA. Korea-Japan Workshop on 
ICT.2012; 03:20-22
6. http://www.hse.gov.uk/comah/
case-studies/case-study-scottish-
power.pdf
7. Baker J.A., The report of the BP U.S.
Refineries Independent Safety Review 
Panel, Jan 2007.
8. Ellis G.R., Action against accident
hazards, Graeme Ellis, ABB Engineering 
Services UK, evaluates the Process 
Hazard Review (PHR) methodology, 
March 2005, Hydrocarbon Engineering.
9. http://uk.tacook.com/fileadmin/
fi l e s / 2 _ Ev e n t s / 2 _ U K  E u ro p e /
Eve n t s _ 2 0 1 2 / P ro c e s s _ S a fe t y /
Brochure/PSM_PowerGen2012.
pdf?tracked=1

حرف  آخر




