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نکاتی پیرامون جداسازی
در زمان راهاندازی
و تعمیرات اساسی
علی رضایی ،مشاور ایمنی فرایند
www.hsepsm.com
فازهای تعمیرات و راهاندازی ،اغلب از مهمترین و
خطرناکترین فازهای چرخ ه عمر یک پروژه فرایندی
میباشند .مدتهاست که شرکتهای صنعتی پیشرو
دریافتهاند که مشکالت مربوط به فاز راهاندازی کمتر از
حد واقعی تخمین زده میشود و امروزه اغلب آنها در پی
یافتن راهحلهایی برای کاهش خطرات و مشکالت ناشی
از اولین برقدار شدن و ورود اولین بار گازها و سیاالت به
تجهیزات و مخازن فرایندی و آغاز واکنشهای شیمیایی
یا پلیمری هستند.
برای کنترل عملیات و داشتن تعمیرات یا راهاندازی
ایمن ،برنامهریزی دقیق و منصفانه از الزامات اولیه
بشمار میرود .داشتن استراتژی مشخص برای انجام و
اتمام تعمیرات و برنامه زمانبندی دقیق برای راهاندازی
و استارتآپ ،میتواند ضمن مدیریت هزینهها،
تضمینکننده سالمت فرایند و پرسنل نیز باشد .درجه و
میزان پیادهسازی این برنامهها به سایز واحد و طبیعت
پروسسی آن برمیگردد.
در ایران ،از سال  1389تا امروز که فرایند خصوصیسازی
صنایع و بویژه صنایع پتروشیمی ،کلید خورده است،
درخواستهای مدیران برای راهاندازی زودهنگام و رسیدن
به تولید و تحقق اهداف مالی ،بویژه برای جلب رضایت
سهامداران بخش خصوصی نیز ،افزایش یافته است و این
تغییر رویکرد ،بستر بروز حوادث بسیاری شده است که
اغلب مدیران و کارشناسان ایمنی ،این مشکل را بارها
و بارها لمس کردهاند .وقتی مدیری تالش میکند تا
تعمیرات اساسی در سریعترین زمان ممکن به اتمام برسد
و واحد تعمیر شده ،قبل از تکمیل و تجهیز به ابزارهای
دقیق ایمنی ،راهاندازی گردد ،در واقع میپذیرد که به روش
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سنتی ،عمل کرده و برای رسیدن به سطح تولید باالتر
و پرسودتر ،بجای کنترل خطر ،حوادثاش را کنترل و
مدیریت کند.
راهاندازی زودهنگام ،در هر صنعتی ،مشکالت و دردسرهای
خاص خود را بوجود میآورد .تولید زودهنگام ،بر روی کاغذ
و یا در نرمافزارهای برنامهریزی مانند آیکپس و آپرکام،
با رسیدن سریعتر به استارت آپ و تولید محصول ،مدت
زمان انجام پروژه را کوتاهتر کرده و از این پوستین ،هم
کالهی فاخر برای خود دوخته و هم توان مدیریتی شرکت
سازنده یا راهانداز را نیز به نمایش میگذارند.
البته در این میان ،پاداشهای مادی و معنوی راهاندازی
زودهنگام پس از نصب یا اتمام تعميرات اساسی نیز ،عامل
دیگریست که انگیزه این مسئله را دوچندان میکند که
البته هزینههایی بمراتب گزافتر از سود ناشی از چند روز
راهاندازی واحد توليدی را به شرکت و اقتصاد نفتی کشور
تحمیلمینماید.
در مواردی از راهاندازی پلنتهای پرخطر ،دیده شده است
که در غیاب تجهیزات ابزار دقیق ایمنی اصلی پروژه،
سیستمهای موقت شناسایی و اطفاء نشت گاز ()F&G
بکار گرفته میشود و برخی از سیستمهای توقف اضطراری
نیز هنوز تستهای پایانی خود را نگذراندهاند .گاهی یونیت
ترین  Aدر حال راهاندازی پیش از موعد است و یونیت
ترین مجاور  ،Bهنوز در فاز نصب و ساخت میباشد .هر
دو یونیتترین نیز ،با چند الین و شیر جداساز ،به پایپ
رک فلر متصل هستند و چون راهاندازی یونیت ترین ،A
نیازمند ارتباط با پایپ رک فلر میباشد ،پس باید تمام ولوها
و رابطهای مشترک یونیتترین  ،Bبسته و ایزوله باشد.
تعداد حوادث ناشی از جداسازی و ایزوالسیون غلط بین
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این دو یونیت ترین و نشت گاز یا سیال در پارس جنوبی و
مناطق ویژه پتروشیمی ،گویای ضعف در ایمنی فرایند در
تمام سطوح و الیههای شرکتهای رسمی و پیمانکاری
ماست.
واقعیت اینست که ایمنی راهاندازی ،در میان شاخههای
ایمنی فرایند ،کمی مغفول مانده است .در تمام پروژههای
بینالمللی ،برای فاز راهاندازی ،از متخصصین ایمنی خاص
با تحصیالت مهندسی و سوابق فنی و گذراندن دورههای
الزم مانند پایپینگ ،مکانیک ،ابزار دقیق ،پروسس و
ایزوالسیون و دارای درکی از فلسفه پرمیت و شرایط
کاری سیموپس استفاده میشود و به هیچ وجه از نفرات
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ایمنی حاضر در فاز ساخت و نصب ،برای اولین بار برقدار
کردن تجهیزات دوار یا ورود گاز و سیال ،استفاده نمیگردد.
ایمنی در فاز تعمیرات جزئی و یا اورهال نیز شرایط خاصی
را طلب میکند .ازکاراندازی ،ایزوالسیون ،تعمیرات و
راهاندازی مجدد ،تمام ًا نیاز به تخصص و تجربه خاص
نفرات ایمنی را طلب میکند .چگونه کسی میتواند از ابزار
کاربردی پرمیت ،استفاده مفید کند ،در حالیکه شناخت
کافی از قطعات ثابت و دوار یک پمپ ندارد و نقاط نشتی
یک پمپ را نمیشناسد و یا با اصول فنی ایزوالسیون و
کاربرد ولوها و اسپید ها و فلنج ها آشنایی ندارد .متأسفانه در
بسیاری از سطوح وزارت نفت ،بکارگیری نفرات ایمنی در
مرکز جامع تجارت ایمنی ایران

فازهای مختلف یک پروژه و آموزشهای الزم برای ایشان
از استاندارد خاصی پیروی نمیکند و بعض ًا شرکتهای
کارفرمایی باالدستی ،برای پیمانکاران خود شروطی
گذاشته و انتخاب و انتصاب مدیران ایمنی پیمانکاران را
منوط به تائید و تصویب کارفرما مینمایند.
آمار و تعداد پرسنل ایمنی که دانش فنی و پروسسی ندارند
و یا حوادث ناشی از این نقص ،گواه ادعای فوق است.
با اینکه از سال  1389مباحث ایمنی ،بهداشت و
محیطزیست بهعنوان یک رشته تحصیلی در ایران
تدریس میشود و وزارت نفت تالش کرده است تا
موضوع بکارگیری نفرات  HSEرا علمی و کارآمد کند.

اما بطور کلی ،استانداردهای جذب نفرات و آموزشهای
الزم در سیستم مدیریت  HSEدر شرکتهای
نفت و گاز در ایران ،اختیاری و در بهترین حالت،
قراردادیست .این موضوع کام ً
ال در اختیار مدیریت
منابع انسانی شرکتهاست و قامت مدیران ایمنی،
به اندازه قد مدیران ارشد شرکت ،محدود میگردد و
در مواردی هم که بصورت تصادفی ،یک مدیر ایمنی
با افکار مدرن و پیشرو ،از شرکت پیمانکاری با نگاه
صرف مالی و اقتصادی ،سر در بیاورد ،در مدت زمان
کوتاهی منجر به بروز اختالف نظر و ترک محل کار
خواهد گشت.

info@iransafetytrade.com

w w w. i ra n s a fe ty t ra d e . c o m
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اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺳﺰاﯾﯽ برخوردار اﺳﺖ .روﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
اﻣﺮ میتواند ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﻬﻢ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻦ تأسیسات و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل هیدروکربور
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﺨﺎزن ،ﻇﺮوف و ﺧﻄﻮط
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ آنها ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ روي ﯾﮑﯽ
از قسمتهای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط
آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ بخشها ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد .درصورتیکه اﯾﻦ ﻗﻄﻊ
ارﺗﺒﺎط یا ﺟﺪاﺳﺎزي  ،Isolationبهخوبی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد،
ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ از ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻدﺳﺖ ( )Upstreamو ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﯿﺎل از ﻧﻘﺎط پاییندست ()Downstream
میتواند ﺣﺎدث ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻻت میتوانند ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻔﺠﺎر/اﺷﺘﻌﺎل ،اﺣﺘﻤﺎل
ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ،ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ،دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و  ...ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮوز
ﺣﻮادث را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ .عالوه بر جداسازی برقی،
دو نوع دیگر یعنی جداسازی مکانیکی و پروسسی
(فرایندی) بهعنوان یک فعالیت آمادهسازی برای صدور
سیستم مجوز کار میباشد که بیانگر اقدامات ایمنی و
مهم در حین جداسازی میباشد.
ﺟﺪاﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪي Process Isolation
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺪاﻧﻤﻮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ .این پروسه ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺎز ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﻻت
و آالیندهها و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺎ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ اﻧﺠﺎم میشود.
در ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺑﺴﺘﻦ وﻟﻮﻫﺎ ( )Valvesﺑﺎﻋﺚ
ﺟﺪاﺳﺎزي میگردد.
ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﻲ Mechanical Isolation
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺤﺮك
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮﮐﻪ ،ﺧﻄﻮط
با نگاهی به سوابق حوادث دور و نزدیک در هفت سال
اخیر ،میتوان دید که اكثر اين حوادث نیز ،حاصل نشتي
از ولو یا فلنج ،تجمع گاز و وقوع آتش یا انفجار بوده
است .فراگیرترین ابزار جلوگیری از اینگونه حوادث نیز،
داشتن روش کامل و صحیح «سیستم مجوز کار گرم»،
برای فاز تعمیرات و راهاندازی است.
طبق تعریف سازمان ایمنی و سالمت کار آمریکا
( )OSHAدر مدل «مدیریت ایمنی فرایند»
( ،)PSMكار گرم ،عبارت از كارهايی است كه منابع
انرژی حرارتی یا الکتریکی جرقهدار مورد استفاده در
آن كار به حدي باشد كه باعث انفجار و اشتعال مواد
قابل سوختنی ،اعم از بخارات ،گازها ،مايعات و جامدات
موجود در محيط كار شود .نمونه مهم دیگری از كارهاي
گرم كه براي انجام آنها مجوز الزم است ،زمانیست که
کار در نزدیکی شعله یا کورههای داغ انجام میگیرد.
موضوع بسیار مهم دیگر در سیستم مجوز کار،
زمانیست که برای انجام فعالیت اصلی ،به اقدامات
ايمني بيشتري نیاز است .در این موارد عالوه بر مجوز
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اصلي ،میبایست مجوزهای تکمیلی نیز صادر گردد.
مجوزهای تکمیلی برای مواردی مانند :جداسازی
مکانیکی یا پروسسی یا برقی ،قطع سیستمهای ایمنی و
اضطراری (فورسکردن) ،تعمیر سیستمهای ابزار دقیق
ایمنی و اضطراری ،ورود به فضاي بسته ،صادر میگردد.
نکته جالب اینجاست که علت اغلب حوادث فرایندی
اعم از پتروشیمی بوعلی و یا حادثه پاالیشگاه تهران،
نبودن سیستم دقیق و کامل مجوز کار و به طبع آن،
عدم رعایت دستورالعملهای زیرمجموعه آن ،یعنی
جداسازی (ایزوالسیون) بوده است.
مطابق با دستورالعمل استاندارد تعمیرات وزارت نفت،
وقتی میخواهیم پمپ ،مخزن و یا خطوط حاوی مواد
هیدروکربنی را تعمیر کنیم ،به ترتیب مراحل زیر را انجام
میدهیم:
مراحل عمومی انجام تعمیرات
انجام کارهای مقدماتی اخذ مجوز
تهیه مجوزهای تکمیلی الزم برای انجام فعالیت
آمادهسازی تمهیدات الزام شده در مجوز
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ارزیابی ریسک فعالیتها
جلسه بحث و آموزش اطالعات ایمنی الزم برای نفرات
درگیر
آمادهسازی و تخلیه گاز و سیال از خطوط و مخازن
مورد تعمیر
پرج با نیتروژن و خنثیسازی محیط کار
گازسنجی و حصول اطمینان از تخلیه کامل گازها و
مایعات
بستن و قفلکردن ولوهایی که باید در حالت بسته باشند
برداشتن فیزیکی اسپول رابط
بستن و کور کردن خطوط ورودی و خروجی دارای
هیدروکربنها ،با استفاده از انواع & Spades
Blind Falnge
چک کردن گیجهای فشار و نشانگرهای مربوط به وجود
سیال هیدروکربور
استفاده از سیستم  Lock out-Tag outمتناسب و
رسمی (برچسبزنی و قفل و زنجیر)
استفاده از نوار خطر زرد و قرمز برای بستن منطقه و
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ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و اﻧﺴﺪاد قسمتهای ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ .ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ معمو ًال
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮاردادن ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ
 Disconnectﮐﺮدن ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﺗأﺳﯿﺴﺎت اﻧﺠﺎم
میپذیرد.
استانداردها و مقررات ﻛﻠﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي:
ﻫﺪف از این بخش ،آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ایمنی و
آتشنشانی ،از روشهای علمی و عملی جداسازی و ﯾﺎ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ( )De-isolationﻣﺨﺎزن،
ﻇﺮوف ،ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و قسمتهایی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در
پاییندست آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،میباشد ﺗﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر اﯾﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ریسکهای ﻧﺎﺷﯽ از
آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺤﺪوده ریسکهای قابلقبول ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ویژگیهای ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﮐﺎري ،ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم
ﮐﺎر بر روي ﺧﻄﻮط انتقالدهنده سیال ﯾﺎ ﻣﺨﺎزن و
ﻇﺮوف تحتفشار ،درجهای خاص از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .تعیین نوع و درجه جداسازی ،منطبق با
چارچوبهای قانونی و استانداردی صنعت و همچنین
براساس سه فاکتور مهم سیال صورت میگیرد که
عبارتند از :فشار ،سمیت ،میزان احتراقپذیری بر این
اساس ،چهار نوع یا سیستم از جداسازی تعیین و اجرا
میگردد که عبارتند از:
جداسازی با یک ولو
جداسازی با یک ولو و یک اسپید یا عینکی
جداسازی با یک ولو و یک هواگیر Single
valve and bleed
جداسازی با دو ولو و یک هواگیر Double
valve and bleed

اطالعرسانی
بکار بستن قوانین سیموپس (کارهای همزمان و
هممکان)
آمادهباش ماشینها و نفرات آتشنشانی در حین کار ،در
نواحی مشترک بین واحدهای live
داشتن پلن برای شرایط اضطراری و تقسیم وظایف
نفرات و مرور راههای نجات
بدیهیست که از میان مراحل فوق ،مرحله ﺟﺪاﺳﺎزي با
عنصر "یکپارچگی مکانیکی بوده که از عناصر بنیادین
مدیریت ایمنی فرایند بوده و مورد تأکید هر دو مدل
 PSMمیباشد.
فلسفه جداسازی یا ایزوالسیون
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻋﻤﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ()Isolation
بخشی از سیستم مجوز کار بوده و عبارتست از
جداکردن پلنت از ظروف و لولههای حاوی سیاالت
دارای انرژی ،به قصد ایمنسازی که ﻗﺒﻞ از فعالیتهای
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،باألخص ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ یا ﺗﻌﻤﯿﺮات جزئی ،از
مرکز جامع تجارت ایمنی ایران
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گروه و کانال اخبار تخصصی ایمنی،آتشنشانی ،امداد و نجات
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مقــاله تخـصصـی
Special Article

معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو
قدرمتندتر  ،سبکتر  ،ارگونومی بهرت

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!!

https://telegram.me/fireandrescuenews
https://t.me/joinchat/AAAAAEAqvwow2VN5gDQJjw
لینک آبانماه 96

ﺑﺎﺷﺪ .موضوع قفل و برچسبگذاری ،جای بحث بسیار دارد
که خود مطلبی جداگانه را طلب میکند.

تعیین نوع جداسازی بوسیله ارزیابی ریسک
روش دیگر انتخاب نوع جداسازی ،انجام ارزیابی ریسک و
محاسبه فاکتور ریسک ،بر اساس سه فاکتور مهم اثر نشتی،
میزان نشتی و زمان جداسازی میباشد که طبع ًا با مراجعه
به ماتریس از پیش توافق شده ،نوع جداسازی مورد نیاز
تعیین میگردد.
انجام جداسازی
طی ﯾﮏ مالقات ﭘﯿﺶ از ﮐﺎر ()Pre job meeting
ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮل ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد،
چکلیستی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي
ﺟﺪاﺳﺎزي ،از ﻓﺸﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺗﺨﻠﯿﻪ را ﻣﺸﺨﺺ میکند.
 P&IDمارک شده نیز ﺑﺮ روي ﺑﺮﮔﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺷﻮد.
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف از روشهای ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺮح داده ﺷﺪه در
اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻻزم
ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل واحد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدد .ﭼﻨﯿﻦ
جداسازیهای غیرمعمولی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻓﺮاد اﻧﺠﺎمدﻫﻨﺪه
ﮐﺎر ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ بالقوهای ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد.
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ﺑﺎزﮐﺮدن ﺧﻄﻮط ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ  spade & blindﻓﻘﻂ
ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﻮﻃﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر
ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ  spade & blindﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺘﯽ و ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻓﺸﺎر
ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮط ،داراي ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻫﻢاﻧﺪازه ﺷﯿﺮ بکاررﻓﺘﻪ
ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ spadeﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺸﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﯿﺮﻫﺎي باالدستی
را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪاﺳﺎزي
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل ﺑﺮﻗﺮار
اﺳﺖ spade ،ﮔﺬاري ،اﻧﺠﺎم و ﻣﺴﯿﺮ ،ﻣﺴﺪود ﮔﺮدد.
ﺻﻔﺤﺎت مسدودکنندهای ﮐﻪ بکار میروند ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺤﻤﻞ کنند .ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮ بهعنوان وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮاي
ﻣﺨﺎزن و ﻇﺮوف،
ﺟﺪاﺳﺎزي ﮐﺎﻓﯽ نمیباشد.
طی همه جداسازیهای مکانیکی و پروسسی ،باید
از پدالکهای ایمنی استفاده گردد .همزمان بایستی
شماره قفل و تگ نیز در پروانه جداسازی ثبت شود.
برداشتن جداساز ،نیز عملیات رفع جداسازی و برداشتن
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کورکنندههاست که برعکس عملیات جداسازیست.
فلنج کور یا Blind Flange
فلنجهای کور  Blind Flangeجهت مسدودکردن
مسیر عبور سیال در انتهای خطوط پایپینگ مورد
استفاده قرار میگیرند .این فلنجها از نظر فشار داخلی
و بار بر روی پیچها ،مخصوص ًا در اندازههای بزرگتر
نسبت به تمام فلنجهای دیگر ،تحت فشار بیشتری قرار
میگیرند و چون ماکزیمم فشار تنش در این نوع فلنجها
تنش خمشی موثر در مرکز است ،از نظر تحمل مقدار
تنش ،نسبت به فلنجهای دیگر زیادتر انتخاب میشود.
در محلهایی که درجه حرارت فاکتور مهمی است ،یا
مسئله ضربه قوچ ( )Water Hammerوجود دارد،
بجای فلنج کور از ترکیب Weld Neck Flange
و  Capیا درپوش استفاده میشود.
همچنین در مکانهایی که دمای سیال و تنش یکی
از فاکتورهای بسیار مهم بشمار میرود ،بجای استفاده
از فلنج کور  Blindبه تنهائی از ترکیب فلنج کور و
فلنج گلودار  W.N Flangeاستفاده میشود .زیرا
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فلنج گلودار بدلیل دارا بودن گردن ،باعث کاهش فشار
و باالرفتن مقاومت میگردد.

ورود ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن
براي ورود ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ،ﻇﺮوف و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ میبایست
از جداسازی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .در ﻏﯿﺮ این صورت،
روش اسپیدﮔﺬاري (ﺻﻔﺤﻪ مسدودکننده) ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
آن ﺷﻮد .اﮔﺮ از  Spadeاﺳﺘﻔﺎده میگردد ،بایستی ﺷﺮاﯾﻂ
باالدستی  Spadeاز حیث لرزشها ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ،ﻓﺸﺎر و
درج ه ﺣﺮارت ،کام ً
ال بررسی شده و ﺑﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﺘﺮل گردد
مرکز جامع تجارت ایمنی ایران

ﺗﺎ از ﺑﯽ ﻋﯿﺒﯽ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد Spade .ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
در نزدیکترین ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن و ﻇﺮوف ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ .تمام
ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ Spadeها ﻧﺼﺐ میشوند و جداسازیها اﻧﺠﺎم
میشوند ،باید ﺑﺮ روي P&IDمارک ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از
 P&IDمارک شده میبایست ﺑﻪ مجوز کار صادر شده،
پیوست گردد.
سیستم قفل و برچسبگذاری
در جریان راهاندازی و یا تعمیرات ،الزم میشود تا برای
مدت زمان ادامه یافتن جداسازیها ،همه متغیرهای موجود،
مانند :شیرها و کلیدها و یا منابع تولید یا توزیع انرژی برق،
نه تنها ایزوله شده بلکه تا پایان همه فعالیتها ایزوله بماند.
ﻫﻤﻪ ولوها و کلیدهای جریان میبایست ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
در وﺿﻌﯿﺖ ایزوالسیون ،بصورت فیزیکی ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪ و
برچسبهایی ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ
شود تا کام ً
ال قابلدیدن و درک کردن باشند .اﮔﺮ بیش
از ﯾﮏ ولو یا کلید ،در جریان ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻌﺪاد قفلهایی که ﺑﺮاي اﯾﻤنکردن آنها ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ افزایش یافته و برابر با ﺗﻌﺪاد مجوزهای کاری صادرشده

آموزشهای الزم
تعمیرات اساسی یا اورهال ،در صنعت ،دوره زمانی است
که طی آن با متوقفکردن تولید ،تمامی تجهیزات و
قطعات ثابت و دوار ،مورد بازرسی و تعمیر و یا تعویض ،قرار
میگیرد .مطابق با روال جاری وزارت نفت ،مالک و متولی
فعالیتهای اورهال نیز ،اداره تعمیرات است که مسئول
رسمی اجرای دستورالعملهای اجرایی و تعمیراتی ،در فاز
تعمیرات و راهاندازی مجدد است.
مطابق با آییننامه ایمنی پیمانکاران وزارت نفت ،گذراندن
دورههای ایمنی الزم و کافی ،برای کلیه نفرات شرکتی و
پیمانکاری ،توسط واحد ایمنی پاالیشگاه انجام میگیرد و
آموزشهای فنی و مهارتی نیز توسط اداره آموزش برگزار
میگردد.
از آنجایی که نیروهای پیمانکاری تعمیرات اساسی
پاالیشگاه یا پتروشیمی ،در اختیار اداره تعمیرات میباشند،
طبیعت ًا نظارت بر مسائل فنی و عملکردی کلیه نفرات و
تائید صالحیت فنی و همچنین بکارگیری صحیح نفرات
در واحدهای از پیش تعیین شده و آموزش داده شده نیز،
توسط سرپرستان اجرایی اداره تعمیرات انجام میگردد.
از حوادث غمانگیز پتروشیمی در سال  89تا حادثه
پاالیشگاه تهران ،در آبان سال  ،96بیش از پنجاه نفر از
کارگران و کارشناسان صنعت نفت و گاز ،فقط در حوادث
فرایندی جان خود را از دست دادهاند و داستان این انفجارها
و حوادث در صنعت نفت ،در یکی دو سا ل اخیر ،غمانگیزتر
از گذشته هم شده است .چراکه هرساله با وقوع موجی از
حوادث ،مدیران ارشد این صنعت به میدان میآیند و از
وضعیت و سطح ایمنی ،گله و شکایت میکنند .هیئتهایی
برای تحقیق و تفحص ،تشکیل و مشغول به کار میشوند
و گزارش این هیئتها ،منجر به اخذ تصمیماتی احساسی
و شتابزده از سوی مدیران میانی میشود که همین
تصمیمات نصفه نیمه نیز با فروکش کردن موج حوادث،
به دست فراموشی سپرده میشود .این روال جاری برخورد
با حوادث در کشور ما شده است و جالب است که در این
میان ،هیچگاه مسئول و یا مدیری مورد سؤال و مواخذه
قرار نمیگیرد و مهمترین ابزار مقابله با چنین شرایطی،
دلخوش کردن به بیمهنامههای عریض و طویلیست که
شرکتها ،بیدریغ از بیمهگران خرید میکنند .براستی آیا
هزینههای ناشی از حوادث فرایندی برای یک مجتمع
تولیدی ،فقط همان خسارتی است که بیمهها پرداخت
میکنند؟
متأسفانه مطالعه حوادث گذشته و خسارتهای
واقعی آنها ،به ما میآموزد که ما از این حوادث،
چیز زیادی نیاموختهایم.

info@iransafetytrade.com
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