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 نکاتی پیرامون جداسازی 
 در زمان راه اندازی 
و تعمیرات اساسی

و  مهم ترین  از  اغلب  راه اندازی،  و  تعمیرات  فازهای 
فرایندی  پروژه   یک  عمر  چرخه   فازهای  خطرناک ترین 
پیشرو  صنعتی  شرکت های  که  مدت هاست  می باشند. 
دریافته اند که مشکالت مربوط به فاز راه اندازی کمتر از 
حد واقعی تخمین زده می شود و امروزه اغلب آن ها در پی 
یافتن راه حل هایی برای کاهش خطرات و مشکالت ناشی 
از اولین برق دار شدن و ورود اولین بار گازها و سیاالت به 
تجهیزات و مخازن فرایندی و آغاز واکنش های شیمیایی 

یا پلیمری هستند.
راه اندازی  یا  تعمیرات  داشتن  و  عملیات  کنترل  برای 
اولیه  الزامات  از  منصفانه  و  دقیق  برنامه ریزی  ایمن، 
بشمار می رود. داشتن استراتژی مشخص برای انجام و 
اتمام تعمیرات و برنامه زمان بندی دقیق برای راه اندازی 
هزینه ها،  مدیریت  ضمن  می تواند  استارت آپ،  و 
تضمین کننده سالمت فرایند و پرسنل نیز باشد. درجه و 
میزان پیاده سازی این برنامه ها به سایز واحد و طبیعت 

پروسسی آن بر می گردد.
در ایران، از سال 1389 تا امروز که فرایند خصوصی سازی 
است،  خورده  کلید  پتروشیمی،  صنایع  بویژه  و  صنایع 
درخواست های مدیران برای راه اندازی 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 
بارها  را  این مشکل  ایمنی،  اغلب مدیران و کارشناسان 
تا  می کند  تالش  مدیری  وقتی  کرده اند.  لمس  بارها  و 
تعمیرات اساسی در سریع ترین زمان ممکن به اتمام برسد 
و واحد تعمیر شده، قبل از تکمیل و تجهیز به ابزارهای 
دقیق ایمنی، راه اندازی گردد، در واقع می پذیرد که به روش 

سنتی، عمل کرده و برای رسیدن به سطح تولید باالتر 
و  کنترل  را  کنترل خطر، حوادث اش  بجای  پرسودتر،  و 

مدیریت کند.
راه اندازی زودهنگام، در هر صنعتی، مشکالت و دردسرهای 
خاص خود را بوجود می آورد. تولید زودهنگام، بر روی کاغذ 
و یا در نرم افزارهای برنامه ریزی مانند آیکپس و آپرکام، 
با رسیدن سریع تر به استارت آپ و تولید محصول، مدت 
زمان انجام پروژه را کوتاه تر کرده و از این پوستین، هم 
کالهی فاخر برای خود دوخته و هم توان مدیریتی شرکت 

سازنده یا راه انداز را نیز به نمایش می گذارند.
البته در این میان، پاداش های مادی و معنوی راه اندازی 
زودهنگام پس از نصب یا اتمام تعمیرات اساسی نیز، عامل 
دیگری ست که انگیزه این مسئله را دوچندان می کند که 
البته هزینه هایی بمراتب گزاف تر از سود ناشی از چند روز 
راه اندازی واحد تولیدی را به شرکت و اقتصاد نفتی کشور 

تحمیل می نماید.
در مواردی از راه اندازی پلنت های پرخطر، دیده شده است 
پروژه،  اصلی  ایمنی  دقیق  ابزار  تجهیزات  غیاب  در  که 
 )F&G( سیستم های موقت شناسایی و اطفاء نشت گاز
بکار گرفته می شود و برخی از سیستم های توقف اضطراری 
نیز هنوز تست های پایانی خود را نگذرانده اند. گاهی یونیت 
 ترین A در حال راه اندازی پیش از موعد است و یونیت 
 ترین مجاور B، هنوز در فاز نصب و ساخت می باشد. هر 
دو یونیت  ترین نیز، با چند الین و شیر جداساز، به پایپ 
 ،A رک فلر متصل هستند و چون راه اندازی یونیت ترین
نیازمند ارتباط با پایپ رک فلر می باشد، پس باید تمام ولوها 
و رابط های مشترک یونیت  ترین B، بسته و ایزوله باشد. 
تعداد حوادث ناشی از جداسازی و ایزوالسیون غلط بین 

علی رضایی، مشاور ایمنی فرایند
www.hsepsm.com

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 الیه های شرکت های رسمی و پیمانکاری 

ماست.
واقعیت این ست که ایمنی راه اندازی، در میان شاخه های 
ایمنی فرایند، کمی مغفول مانده است. در تمام پروژه های 
بین المللی، برای فاز راه اندازی، از متخصصین ایمنی خاص 
با تحصیالت مهندسی و سوابق فنی و گذراندن دوره های 
و  پروسس  دقیق،  ابزار  مکانیک،  پایپینگ،  مانند  الزم 
شرایط  و  پرمیت  فلسفه  از  درکی  دارای  و  ایزوالسیون 
کاری سیموپس استفاده می شود و به هیچ وجه از نفرات 

ایمنی حاضر در فاز ساخت و نصب، برای اولین بار برق دار 
کردن تجهیزات دوار یا ورود گاز و سیال، استفاده نمی گردد.

ایمنی در فاز تعمیرات جزئی و یا اورهال نیز شرایط خاصی 
و  تعمیرات  ایزوالسیون،  ازکاراندازی،  می کند.  طلب  را 
نیاز به تخصص و تجربه خاص  راه اندازی مجدد، تماماً 
نفرات ایمنی را طلب می کند. چگونه کسی می تواند 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 نمی شناسد 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 

فازهای مختلف یک پروژه و آموزش های الزم برای ایشان 
از استاندارد خاصی پیروی نمی کند و بعضاً شرکت های 
شروطی  خود  پیمانکاران  برای  باالدستی،  کارفرمایی 
گذاشته و انتخاب و انتصاب مدیران ایمنی پیمانکاران را 

منوط به تائید و تصویب کارفرما می نمایند.
آمار و تعداد پرسنل ایمنی که دانش فنی و پروسسی ندارند 

و یا حوادث ناشی از این نقص، گواه ادعای فوق است.
و  بهداشت  ایمنی،  مباحث   1389 سال  از   اینکه  با 
ایران  در  تحصیلی  رشته  یک  به عنوان  محیط زیست 
تا  است  کرده  تالش  نفت  وزارت  و  می شود  تدریس 
موضوع بکارگیری نفرات HSE را علمی و کارآمد کند. 

اما بطور کلی، استانداردهای جذب نفرات و آموزش های 
شرکت های  در   HSE مدیریت  سیستم  در  الزم 
حالت،  بهترین  در  و  اختیاری  ایران،  در  گاز  و  نفت 
مدیریت  اختیار  در  کاماًل  موضوع  این  قراردادی ست. 
ایمنی،  مدیران  قامت  و  شرکت هاست  انسانی  منابع 
و  ارشد شرکت، محدود می گردد  مدیران  قد  اندازه  به 
در مواردی هم که بصورت تصادفی، یک مدیر ایمنی 
نگاه  با  پیمانکاری  از شرکت  پیشرو،  و  مدرن  افکار  با 
صرف مالی و اقتصادی، سر در بیاورد، در مدت زمان 
کوتاهی منجر به بروز اختالف نظر و ترک محل کار 

خواهد گشت.
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با نگاهی به سوابق حوادث دور و نزدیک در هفت سال 
اخیر، می توان دید که اکثر این حوادث نیز، حاصل نشتي 
یا انفجار بوده  یا فلنج، تجمع گاز و وقوع آتش  از ولو 
است. فراگیرترین ابزار جلوگیری از اینگونه حوادث نیز، 
داشتن روش کامل و صحیح »سیستم مجوز کار گرم«، 

برای فاز تعمیرات و راه اندازی است.
آمریکا  کار  سالمت  و  ایمنی  سازمان  تعریف  طبق 
فرایند«  ایمنی  »مدیریت  مدل  در   )OSHA(
)PSM(، کار گرم، عبارت از کارهایی است که منابع 
در  استفاده  مورد  جرقه دار  الکتریکی  یا  حرارتی  انرژی 
آن کار به حدي باشد که باعث انفجار و اشتعال مواد 
قابل سوختنی، اعم از بخارات، گازها، مایعات و جامدات 
موجود در محیط کار شود. نمونه مهم دیگری از کارهاي 
گرم که براي انجام آنها مجوز الزم است، زمانی ست که 

کار در نزدیکی شعله یا کوره های داغ انجام می گیرد.
کار،  مجوز  سیستم  در  دیگر  مهم  بسیار  موضوع 
اقدامات  به  اصلی،  فعالیت  انجام  برای  که  زمانی ست 
ایمني بیشتري نیاز است. در این موارد عالوه بر مجوز 

گردد.  صادر  نیز  تکمیلی  مجوزهای  می بایست  اصلي، 
جداسازی  مانند:  مواردی  برای  تکمیلی  مجوزهای 
مکانیکی یا پروسسی یا برقی، قطع سیستم های ایمنی و 
اضطراری )فورس کردن(، تعمیر سیستم های ابزار دقیق 
ایمنی و اضطراری، ورود به فضاي بسته، صادر می گردد.

فرایندی  اغلب حوادث  اینجاست که علت  نکته جالب 
از پتروشیمی بوعلی و یا حادثه پاالیشگاه تهران،  اعم 
نبودن سیستم دقیق و کامل مجوز کار و به طبع آن، 
یعنی  آن،  زیرمجموعه  دستورالعمل های  رعایت  عدم 

جداسازی )ایزوالسیون( بوده است.
نفت،  وزارت  تعمیرات  استاندارد  دستورالعمل  با  مطابق 
وقتی می خواهیم پمپ، مخزن و یا خطوط حاوی مواد 
هیدروکربنی را تعمیر کنیم، به ترتیب مراحل زیر را انجام 

می دهیم:
مراحل عمومی انجام تعمیرات

انجام کارهای مقدماتی اخذ مجوز
تهیه مجوزهای تکمیلی الزم برای انجام فعالیت

آماده سازی تمهیدات الزام شده در مجوز

ارزیابی ریسک فعالیت ها
جلسه بحث و آموزش اطالعات ایمنی الزم برای نفرات 

درگیر
مخازن  و  خطوط  از  سیال  و  گاز  تخلیه  و  آماده سازی 

مورد تعمیر
پرج با نیتروژن و خنثی سازی محیط کار

و  گازها  کامل  تخلیه  از  اطمینان  و حصول  گازسنجی 
مایعات

بستن و قفل کردن ولوهایی که باید در حالت بسته باشند
برداشتن فیزیکی اسپول رابط

دارای  خروجی  و  ورودی  خطوط  کردن  کور  و  بستن 
 Spades & انواع  از  استفاده  با  هیدروکربن ها، 

Blind Falnge
چک کردن گیج های فشار و نشانگرهای مربوط به وجود 

سیال هیدروکربور
استفاده از سیستم Lock out-Tag out  متناسب و 

رسمی )برچسب زنی و قفل و زنجیر(
برای بستن منطقه و  نوار خطر زرد و قرمز  از  استفاده 

اطالع رسانی
و  هم زمان  )کارهای  سیموپس  قوانین  بستن  بکار 

هم مکان(
آماده باش ماشین ها و نفرات آتش نشانی در حین کار، در 

live نواحی مشترک بین واحدهای
وظایف  تقسیم  و  اضطراری  شرایط  برای  پلن  داشتن 

نفرات و مرور راه های نجات
بدیهی ست که از میان مراحل فوق، مرحله جداسازي با 
عنصر "یکپارچگی مکانیکی بوده که از عناصر بنیادین 
مدل دو  هر  تأکید  مورد  و  بوده  فرایند  ایمنی  مدیریت 

PSM  می باشد.

فلسفه جداسازی یا ایزوالسیون
 )Isolation( جداسازي  عمل  فرآیندي  صنایع  در 
از  عبارتست  و  بوده  کار  مجوز  سیستم  از  بخشی 
سیاالت  حاوی  لوله های  و  ظروف  از  پلنت  جداکردن 
دارای انرژی، به قصد ایمن سازی که قبل از فعالیت های 
مختلف، باألخص تعمیرات اساسي یا تعمیرات جزئی، از 

اهمیت بسزایي برخوردار است. روند صحیح انجام این 
امر می تواند یک اقدام مهم و پیشگیرانه در جهت تأمین 
هیدروکربور  انتقال  خطوط  و  تأسیسات  ایمن  شرایط 
خطوط  و  ظروف  مخازن،  پیوستگي  به  توجه  با  باشد. 
ارتباطي بین آن ها جهت انجام یک فعالیت بر روي یکي 
ارتباط  است  الزم  پیوسته،  سیستم  این  قسمت های  از 
آن با سایر بخش ها قطع گردد. درصورتی که این قطع 
ارتباط یا جداسازي Isolation، به خوبی انجام نشود، 
حتي  یا  و   )Upstream( باالدست  نقاط  از  تأثیراتي 
 )Downstream( برگشت سیال از نقاط پایین دست
ماهیت  با  می توانند  سیاالت  این  شود.  حادث  می تواند 
احتمال  انفجار/اشتعال،  قابلیت  قبیل  از  خود  خطرناک 
بروز  موجبات   ... و  باال  دماي  باال،  فشار  بودن،  سمي 
برقی،  جداسازی  بر  عالوه  سازند.  فراهم  را  حوادث 
پروسسی  و  مکانیکی  جداسازی  یعنی  دیگر  نوع  دو 
)فرایندی( به عنوان یک فعالیت آماده سازی برای صدور 
سیستم مجوز کار می باشد که بیانگر اقدامات ایمنی و 

مهم در حین جداسازی می باشد.

Process Isolation جداسازی فرایندي
عبارت است از جدانمودن بخشي از فرآیند یا سیستمي 
با  پروسه  این  است.  موردنیاز  فعالیتي  انجام  براي  که 
استفاده از موانع فیزیکي و تخلیه گاز یا سایر سیاالت 
و آالینده ها و افت فشار تا فشار اتمسفر انجام می شود. 
باعث   )Valves( ولوها  بستن  فرایندي  جداسازي  در 

جداسازي می گردد.
Mechanical Isolation جداسازی مکانیکي

متحرک  قطعات  حرکت  از  جلوگیري  از  است  عبارت 
تجهیزات با استفاده از جداسازي نیروي محرکه، خطوط 

با  متحرک  قسمت های  انسداد  و  کنترلي  ابزارهاي  یا 
از موانع مکانیکي. جداسازي مکانیکي معمواًل  استفاده 
یا  و  مسدودکننده  صفحات  قراردادن  از  استفاده  با 
Disconnect کردن خطوط لوله و تأسیسات انجام 

می پذیرد.

استانداردها و مقررات كلي جداسازي:
و  ایمنی  کارکنان  همه  آگاهي  بخش،  این  از  هدف 
آتش نشانی، از روش های علمی و عملی جداسازی و یا 
بازگرداندن به حالت اولیه )De-isolation( مخازن، 
در  که  سیستم  از  قسمت هایی  و  لوله  خطوط  ظروف، 
پایین دست آن فعالیتي در حال انجام است، می باشد تا 
شرایط کار ایمن فراهم گردیده و ریسک های ناشي از 
آن فعالیت در محدوده ریسک های قابل قبول باقي بماند.

انجام  از  پیش  کاري،  هر  شرایط  ویژگی های  به  بسته 
و  مخازن  یا  سیال  انتقال دهنده  خطوط  روي  بر  کار 
ظروف تحت فشار، درجه ای خاص از جداسازي فیزیکي 
مورد نیاز است. تعیین نوع و درجه جداسازی، منطبق با 
چارچوب های قانونی و استانداردی صنعت و همچنین 
که  می گیرد  صورت  سیال  مهم  فاکتور  سه  براساس 
این  بر  احتراق پذیری  میزان  فشار، سمیت،  از:  عبارتند 
اساس، چهار نوع یا سیستم از جداسازی تعیین و اجرا 

می گردد که عبارتند از:
جداسازی با یک ولو

جداسازی با یک ولو و یک اسپید یا عینکی
 Single هواگیر  یک  و  ولو  یک  با  جداسازی 

valve and bleed
 Double هواگیر  یک  و  ولو  دو  با  جداسازی 

valve and bleed
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لینک آبان ماه 96  Special Article
مقــاله تخـصصـی

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 می باشد که طبعاً با مراجعه 
به ماتریس از پیش توافق شده، نوع جداسازی مورد نیاز 

تعیین می گردد.

انجام جداسازی
 )Pre job meeting( طی یک مالقات پیش از کار
بین اشخاص مسئول الزم است تا اطمینان حاصل شود، 
براي  مناسب  مکان  که  است  شده  تهیه  چک لیستی 
را مشخص می کند.  انداختن و تخلیه  از فشار  جداسازي، 
P&ID مارک شده نیز بر روي برگه جداسازي ضمیمه 

شود.
در  داده شده  معمول شرح  روش های  از  انحراف  هرگونه 
این دستورالعمل که ممکن است در شرایط غیرمعمول الزم 
واحد تصویب گردد. چنین  توسط مسئول  ابتدا  باید  شود، 
جداسازی های غیرمعمولی باید به اطالع افراد انجام دهنده 

کار برسد و هرگونه خطر بالقوه ای باید توضیح داده شود.

بازکردن خطوط براي نصب spade & blind فقط 
باید زماني انجام شود که مسئول محوطه در جریان کار 
باشد. طراحي و مقاومت چنین spade & blind باید 
به گونه ای باشد که در هنگام نشتي و پدیدار شدن فشار 
بکاررفته  شیر  هماندازه  مقاومتي  داراي  خطوط،  کامل 

سر جایشان باشند.
بتوانند  که  شوند  طراحي  طوري  باید  spadeها  همه 
باالدستی  یا شیرهاي  نشتي شیر  از  حداکثر فشار حاصل 
جداسازي  طریق  به  جداسازي  در  کنند.  تحمل  را 
برقرار  سیال  جریان  که  سمتي  است  الزم  فیزیکي 
گردد.  مسدود  مسیر،  و  انجام  گذاري،   spade است، 
بتواند  باید  بکار می روند،  صفحات مسدودکننده ای که 
به  ورود  براي  کنند.  تحمل  را  سیستم  فشار  حداکثر 
مخازن و ظروف، صرفًا بستن شیر به عنوان وسیله براي 

جداسازي کافي نمی باشد.
باید  پروسسی،  و  مکانیکی  جداسازی های  همه  طی 
بایستی  همزمان  گردد.  استفاده  ایمنی  پدالک های  از 
شود.  ثبت  جداسازی  پروانه  در  نیز  تگ  و  قفل  شماره 
برداشتن  و  رفع جداسازی  نیز عملیات  برداشتن جداساز، 

کورکننده هاست که برعکس عملیات جداسازی ست.

Blind Flange فلنج كور یا
فلنج های کور Blind Flange جهت مسدودکردن 
مورد  پایپینگ  خطوط  انتهای  در  سیال  عبور  مسیر 
استفاده قرار می گیرند. این فلنج ها از نظر فشار داخلی 
بزرگ تر  اندازه های  در  پیچ ها، مخصوصًا  بر روی  بار  و 
نسبت به تمام فلنج های دیگر، تحت فشار بیشتری قرار 
می گیرند و چون ماکزیمم فشار تنش در این نوع فلنج ها 
تنش خمشی موثر در مرکز است، از نظر تحمل مقدار 
تنش، نسبت به فلنج های دیگر زیادتر انتخاب می شود. 
در محل هایی که درجه حرارت فاکتور مهمی است، یا 
مسئله ضربه قوچ )Water Hammer( وجود دارد، 
 Weld Neck Flange بجای فلنج کور از ترکیب

و Cap یا درپوش استفاده می شود.
همچنین در مکان هایی که دمای سیال و تنش یکی 
از فاکتورهای بسیار مهم بشمار می رود، بجای استفاده 
از فلنج کور Blind به تنهائی از ترکیب فلنج کور و 
زیرا  می شود.  استفاده   W.N Flange گلودار  فلنج 

فلنج گلودار بدلیل دارا بودن گردن، باعث کاهش فشار 
و باالرفتن مقاومت می گردد.

ورود به مخازن
براي ورود به مخازن، ظروف و فضاهاي بسته می بایست 
از جداسازی مکانیکي استفاده گردد. در غیر این صورت، 
جایگزین  باید  مسدودکننده(  )صفحه  اسپیدگذاري  روش 
آن شود. اگر از Spade استفاده می گردد، بایستی شرایط 
و  فشار  نوسانات،  لرزش ها،  حیث  از   Spade باالدستی 
درجه  حرارت، کاماًل بررسی شده و بطور منظم کنترل گردد 

تا از بي عیبي آن اطمینان حاصل گردد. Spade ها باید 
در نزدیک ترین نقطه به مخازن و ظروف نصب شوند. تمام 
نقاطي که Spadeها نصب می شوند و جداسازی ها انجام 
می شوند، باید بر رويP&ID  مارک شوند. یک نسخه از

P&ID  مارک شده می بایست به مجوز کار صادر شده، 
پیوست گردد.

سیستم قفل و برچسب گذاری
در جریان راه اندازی و یا تعمیرات، الزم می شود تا برای 
مدت زمان ادامه یافتن جداسازی ها، همه متغیرهای موجود، 
مانند: شیرها و کلیدها و یا منابع تولید یا توزیع انرژی برق، 
نه تنها ایزوله شده بلکه تا پایان همه فعالیت ها ایزوله بماند.

همه ولوها و کلیدهای جریان می بایست پس از قرار گرفتن 
و  شوند  قفل  فیزیکی  بصورت  ایزوالسیون،  وضعیت  در 
نصب  آنها  روي  بر  فارسي  و  انگلیسـي  به  برچسب هایی 
اگر بیش  باشند.  قابل دیدن و درک کردن  تا کاماًل  شود 
از یک ولو یا کلید، در جریان جداسازي قرار داشته باشد، 
نیاز است  آنها مورد  ایمن کردن  براي  تعداد قفل هایی که 
باید افزایش یافته و برابر با تعداد مجوزهای کاری صادرشده 

باشد. موضوع قفل و برچسب گذاری، جای بحث بسیار دارد 
که خود مطلبی جداگانه را طلب می کند.

آموزش های الزم
تعمیرات اساسی یا اورهال، در صنعت، دوره زمانی است 
و  تجهیزات  تمامی  تولید،  متوقف کردن  با  آن  طی  که 
قطعات ثابت و دوار، مورد بازرسی و تعمیر و یا تعویض، قرار 
می گیرد. مطابق با روال جاری وزارت نفت، مالک و متولی 
فعالیت های اورهال نیز، اداره تعمیرات است که مسئول 
رسمی اجرای دستورالعمل های اجرایی و تعمیراتی، در فاز 

تعمیرات و راه اندازی مجدد است.
مطابق با آیین نامه ایمنی پیمانکاران وزارت نفت، گذراندن 
دوره های ایمنی الزم و کافی، برای کلیه نفرات شرکتی و 
پیمانکاری، توسط واحد ایمنی پاالیشگاه انجام می گیرد و 
آموزش های فنی و مهارتی نیز توسط اداره آموزش برگزار 

می گردد.
اساسی  تعمیرات  پیمانکاری  نیروهای  که  آنجایی  از 
پاالیشگاه یا پتروشیمی، در اختیار اداره تعمیرات می باشند، 
طبیعتاً 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 می گردد.
حادثه  تا   89 سال  در  پتروشیمی  غم انگیز  حوادث  از 
پاالیشگاه تهران، در آبان سال 96، بیش از پنجاه نفر از 
کارگران و کارشناسان صنعت نفت و گاز، فقط در حوادث 
فرایندی جان خود را از دست داده اند و داستان این انفجارها 
و حوادث در صنعت نفت، در یکی دو سال  اخیر، غم انگیزتر 
از گذشته هم شده است. چراکه هرساله با وقوع موجی از 
حوادث، مدیران ارشد این صنعت به میدان می آیند و از 
وضعیت و سطح ایمنی، گله و شکایت می کنند. هیئت هایی 
برای تحقیق و تفحص، تشکیل و مشغول به کار می شوند 
و گزارش این هیئت ها، منجر به اخذ تصمیماتی احساسی 
همین  که  می شود  میانی  مدیران  سوی  از  شتاب زده  و 
تصمیمات نصفه نیمه نیز با فروکش کردن موج حوادث، 
به دست فراموشی سپرده می شود. 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 نمی گیرد و مهم ترین ابزار مقابله با چنین شرایطی، 
دلخوش کردن به بیمه نامه های عریض و طویلی ست که 
شرکت ها، بی دریغ از بیمه گران خرید می کنند. براستی آیا 
برای یک مجتمع  فرایندی  از حوادث  ناشی  هزینه های 
پرداخت  بیمه ها  است که  فقط همان خسارتی  تولیدی، 

می کنند؟
متأسفانه مطالعه حوادث گذشته و خسارت های 
واقعی آنها، به ما می آموزد که ما از این حوادث، 

چیز زیادی نیاموخته ایم.




