علل اصلی حوادث نفت و گاز ایران و جهان

اداره کل  HSEو پدا فند غیرعامل

علل اصلی حوادث نفت و گاز ایران و جهان

2

صنعت نفت ازجمله صنایع پرخطر به شمار میرود که بروز حوادث در این صنعت در برخی از موارد خسارات جانی و
مالی جبرانناپذیری به همراه دارد .حوادث مشابه بارها و بارها رخ میدهند و همواره باعث رنج و پریشانی عده بسیاری
از کارکنان و خانوادههایشان میشوند .بررسی و تجزیهوتحلیل حوادث و رویدادهای مرتبط با کار بخش الینفک
مدیریت ایمنی و بهداشت را تشکیل میدهد .یادگیری از درسهای بهدستآمده از تجزیهوتحلیل حوادث و رویدادها،
قلب پیشگیری از حوادث را تشکیل میدهد .ازاینرو درسآموزی از حوادث و سوانح در این صنعت بسیار حائز اهمیت
است.
انجام بررسیهای ایمنی و بهداشت محیط کار درک عمیقی از ریسکهای مرتبط با فعالیتهای کاری شرکت فراهم
مینماید .یافتههای بررسی حوادث و رویدادها مبنای طرح اقدام برای پیشگیری از رخداد مجدد و بهبود مدیریت
ریسک را تشکیل خواهند داد .تجزیه تحلیل حوادث با شناخت دقیقتر عوامل مؤثر در بروز حادثه و بررسی نحوه و

میزان ارتباط بین آنها ،کمک شایان توجهی برای دست یافتن به درک صحیح از وضعیت موجود نموده و
بهعنوان ابزاری مؤثر جهت قضاوت و تصمیمگیری مدیران مطرح میباشد .بدون شک اتخاذ راهبردها و
سیاستهای پیشگیرانه در زمینهی بروز حوادث بدون برخورداری از نتایج تجزیهوتحلیل گزارشها حوادث امکانپذیر
نمیباشد.
علل حوادث شرکت های نفت و گاز جهان
بر اساس گزارش تجزیه و تحلیل حوادث سال  2010توسط انجمن بین المللی تولید کنندگان نفت و گاز ()OGP1
که اعضای آن بیش از نصف نفت و یک سوم گاز دنیا را تولید می کند ،علت وقوع حوادث رخ داده در شرکت های
نفت و گاز جهان به ترتیب زیر بوده است:

Oil & Gas producers
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رها شدن فشار
%8

غرق شدگی در آب
%5

سقوط از ارتفاع
%7
برق گرفتگی
%2

سایر
%32
انفجار و سوختگی
%19
درگیری
%13

فضای محصور
%1
گیر کردن بین و یا زیر
تجهیزات
%13

بر اساس گزارش  ،OGPبرای 51حادثه منجر به فوت بررسی شده 242 ،علل به صورت زیر شناسایی گردید .که
بیشترین علل مربوط به فرایند بود که در بین آنها کافی نبودن شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ،کافی نبودن
نظارت و دنبال نکردن روش های اجرایی در بیشتر حوادث منجر به فوت دخیل بودند.
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10مورد از بیشترین علل حوادث گزارش شده منجر به فوت بر اساس گزارش OGP
تعداد حادثه

تعداد مرگ

علل
سازمانی :کافی نبودن شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

30

33

سازمانی :کافی نبودن نظارت

18

20

دنبال نکردن روش های اجرایی (جاگیری نامناسب هنگام حریق)

16

17

توجیه نبودن /نبود آگاهی :تصمیم گیری نادرست

14

16

سازمانی :کافی نبودن آموزش و صالحیت

13

13

دنبال نکردن روش ها :تخطی عمدی(توسط فرد یا گروه)

12

15

دنبال نکردن روش ها :تخطی غیر عمدی (توسط فرد یا گروه)

12

12

سازمانی :کافی نبودن ارتباطات

12

13

سازمانی :کافی نبودن روش ها و استاندارد های کاری

10

11

سازمانی :ابزار ،تجهیزات ،مواد و محصوالت :کافی نبودن طراحی /مدیریت تغییر

10

11

در گزارش  98 ،OGPحادثه با پتانسیل آسیب رسانی باال علت یابی شد که  400علل مطابق زیرشناسایی شد.
بیشترین علل مربوط به فرایند بود که کافی نبودن شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ،کافی نبودن روش ها و
استاندارد های کاری و کافی نبودن نظارت در بروز بیشتر حوادث دخیل بودند.
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 11مورد بیشترین علل اتفاق گزارش شده با پتانسیل باال
علل

تعداد اتفاق با پتانسل آسیب رسانی باال

سازمانی :کافی نبودن شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

47

سازمانی :کافی نبودن روش ها و استاندارد های کاری

37

سازمانی :کافی نبودن نظارت

31

دنبال نکردن روش ها :تخطی غیر عمدی

27

توجیه نبودن /نبود آگاهی :تصمیم گیری نادرست

23

سازمانی :کافی نبودن آموزش و صالحیت

22

سازمانی :ابزار ،تجهیزات ،مواد و محصوالت :کافی نبودن نگهداری /بازرسی /تست

21

سازمانی :کافی نبودن ارتباطات

19

سازمانی :ابزار ،تجهیزات ،مواد و محصوالت :کافی نبودن و معیوب بودن ابزار،
تجهیزات ،مواد

16

توجیه نبودن /نبود آگاهی :حواس پرتی

15

سازمانی :رهبری و فرهنگ سازمانی ضعیف

15

علل حوادث شرکت های صنعت نفت کشور

نوع حوادث اتفاق افتاده در صنعت نفت طی چند سال اخیر به صورت زیر می باشد:
ریزش کانال
%1

گیر
کردن
بین اشیا
%1

آتش سوزی
%3

برخورد اشیا ایست قلبی
%2
%2

سقوط اشیا
%3
انفجار
%4

تصادف
%26

خفگی در آب
%3
برق گرفتگی
%4
سایر موارد
%8

واژگونی نفتکش
%21

سقوط
%10
گاز گرفتگی
%12

نمودار :فراوانی وقوع حوادث منجر به فوت بر اساس سال نوع حادثه در صنعت نفت
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بر اساس نمودارتصادفات و واژگونی نفتکش به ترتیب با 26و  20.8درصد بیشترین نوع حوادث منجر به فوت را
طی چند سال در صنعت نفت تشکیل می دهند.

شکل  :1درصد علل حوادث منجر به فوت صنعت نفت
بر اساس شکل  65 ،1درصد علل غیرمستقیم حادثه از نوع شرایط ناایمن و  35درصد آن رفتار ناایمن میباشد 45 .درصد
علل زمینهای فاکتورهای فردی و  55درصد آن فاکتورهای شغلی میباشد.
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فراوانی و درصد علل ریشهای حوادث منجر به فوت صنعت نفت در جدول زیر ارائهشده است.
فراوانی

درصد

علل ریشهای
نبود نظارت و پایش کارآمد و مؤثر

17

22/3

عدم انجام ارزیابی ریسک

14

18/42

عدم اجرای کامل مجوز کار

11

14/4

نبود آموزش

10

13/1

عدم وجود و اجرای دستورالعملهای کاری

7

9/2

نبود ارتباط مؤثر بین واحدهای مختلف داخلی

6

7/8

نبود هماهنگی و ارتباط با پیمانکاران

4

5/2

مشخص نبودن شفاف مسئولیتها

3

3/9

نبود نیازسنجی آموزشی

2

2/6

ضعف در بررسی صالحیت افراد و پیمانکاران

1

1/3

نبود سازماندهی مناسب برای نگهداشت

1

1/3

76

100

مجموع کل علل شناساییشده

نبود نظارت و پایش کارآمد و مؤثر در بیشتر موارد علل ریشهای حوادث شغلی منجر به فوت در صنعت نفت
میباشد .عدم انجام ارزیابی ریسک و اجرا نکردن کامل مجوز کار در رتبههای بعدی قرار دارند .این درحالی
است که بر اساس گزارش تجزیه و تحلیل حوادث  ،OGPکافی نبودن شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک،
کافی نبودن روش ها و استاندارد های کاری و کافی نبودن نظارت در بروز بیشتر حوادث دخیل بودند.
بر اساس تحلیل صورت گرفته بر روی حواث منجر به فوت در صنعت نفت ،مشاهده گردید که نوع حوادث صنعت
نفت و علل آن مشابه آمار جهانی  OGPاز این رو استفاده از برنامه های پیشگیرانه  OGPمی تواند برای صنعت
نفت مفید باشد.

