فرم درس آموزي از حوادث
مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست

Accident Lesson Learned Form

نوع حادثه  :نشي و انفجار خط لوله

محل و تاريخ حادثه :خط لوله زيرزميني " 01گاز مايع در مجاورت واحد نمك
زدايي

مقدمه :از آنجا كه خطوط لوله و تاسيسات نفت و گاز بصورت زير زميني و يا روزميني نگهداري مي گردند ،در معرض انواع آسيبهاي ناشي از
خوردگي قرار دارند ،زيرا در معرض عوامل گوناگون خوردگي قرار دارند .براي حفظ و صيانت از خطوط لوله و تاسيسات زيرزميني و روزميني مي
بايستي از روشهاي مختلف كاهش خوردگي بهره جست تا از وقوع حوادث و پيامدهاي ناشي از آن جلوگيري نمود.
شرح حادثه:

مطابق اظهارات شاهدان عيني به واسطه نشت مايع  NGLتوده ابر سفيدي از سمت خط لوله " NGL 01به دليل
جهت باد غالب به سمت كارخانه نمك زدايي در حال حركت بوده كه با رسيدن به محوطه عملياتي كارخانه
نمك زدايي به يکباره شعله ور مي شود كه در نتيجه آن باعث پارگي خط لوله " 01شده و موجب سوختگي
تعدادي از كاركنان (كه در بيرون از فنس كارخانه نمك زدايي در حال انجام عمليات سيويل بودند) و آسيب رسيدن به تاسيسات اين كارخانه
گرديده است .در اين حادثه يازده نفر مصدوم شده كه متاسفانه يکي از آنها سه روز پس از حادثه فوت مي نمايد.
همچنين كابل هاي انتقال برق و تاسيسات نمك زدايي دچار حريق شده و موجب توقف توليد  011هزار بشکه در روز گرديد.
علت مستقيم حادثه)Direct Cause( :

 خوردگي و فرسودگي تاسيسات (نظير پوسيدگي خطوط لوله) و وجود نشتي گاز  NGLدر خطوط لوله زير زميني "01
علل غير مستقيم /سطحي)Indirect Causes( :
اعمال نا ايمن ()Unsafe Behaviors

 برگشت يك نفر از پرسنل پيمانکار (متوفي) به محل نشت گاز عليرغم مشاهده ابر سفيد حاصل از نشتي
شرايط نا ايمن ()Unsafe Conditions

 خوردگي باال و پوسيدگي خطوط لوله
 فرسودگي پوشش خط لوله

 عمر باالي خط لوله (احداث خط مربوط به سال )0131

 وجود آب نمکي سفره هاي زير زميني در عمق يك متر از خط لوله و نمکي بودن خاک محيط
علل ريشه اي)Root Causes( :

 عدم انجام بازرسي هاي فني دوره اي ،و اعمال سيستم تعميرات پيشگيرانه منظم
 عدم انجام عمليات پيگراني هوشمند و ضخامت سنجي و ...
 عدم ارزيابي ريسك خط لوله
راهكارهاي پيشنهادي جهت پيشگيري از تكرار حادثه:

 تسررريع و بهبررود در فرآينررد بازرسرري هرراي فنرري دوره اي و سيسررتم تعميرررات پيشررگيرانه مررنظم ()Preventive Maintenance
خطوط لوله به وسيله توپکراني هوشمند و ساير روش هاي سنتي به منظور حصول اطمينان از وضعيت سالمت خطوط لوله
 پيگيري اقدامات اصالحي مناسب و تعويض خطوط لوله فرسوده

 مطالعات ارزيابي ريسك خطوط لوله ،اجرا و پيگيري اقدامات كنترلي مورد نياز در راستاي صيانت از سالمت كاركنان و حفظ منابع و محيط
زيست
 تدوين دستورالعملهاي تعميراتي استاندارد

 انجام مطالعات مدلسازي پيامد و حريم ايمن تاسيسات و خطوط لوله

 لزوم بازنگري در دستورالعمل واكنش در شرايط اضطراري ( )ERPو طرح سيستم مديريت بحران( )CMPبا مالحظه منطقه مشترک كاري
و برگزاري مانورهاي مديريت بحران و شرايط اضطراري به منظور هماهنگي هاي موثر در زمان بحران و شرايط اضطراري
 لزوم تجهيز و تسهيل در حوزه امداد و نجات و ضرورت بازنگري در طرح انتقال مصدوم به بيمارستان ()MEDEVAC
 اطمينان از برگزاري دوره هاي آموزشي اثربخش  HSEجهت آگاهي نيروي انساني از خطرات محيط كار

