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 -1دانشجوي کارشناسي ارشد حمل و نقل دريايي -دانشگاه آزاد اسالمي خارگ
 -2کارشناس ارشد حمل و نقل دريايي -دانشگاه آزاد اسالمي خارگ
 -3دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي خارگ
چکیده
بهطور متوسط در هر  13روز يک حادثه در صنعت پتروشيمي کشور رخ داده است که متاسفانه برخي از اين حوادث باا للفااج جااني نياز
همراه بودهاند .هدف اين لحقيق ،شناسايي و رلبه بندي ريسک ها و عوامل حادثه ساز در اسکله پتروشيمي خارگ ميباشد .لحقيق از ناو
لوصيفي-پيمايشي است که با استفاده از مطالعاج لحقيقاج معتبر داخلاي و خاارجي ،ايان ريساکهاا شناسااييشادند .سا ا از طرياق
پرسشنامههاي پرشده لوسط  06نفر از کارشناسان  ،HSEمسئول اسکله ،معاون عمليالي پتروشيمي خارگ و کاپيتان يکاي از شاناورهاي
صدمه ديده در اين اسکله و با استفاده از مدل آناليز شکست و خطا ،ريسک ها از  4بعد احتمال وقو  ،شدج خطر ،احتمال کشف شادن و
عدد اولويت ريسک مورد بررسي قرار گرفتند .روايي پرسشنامه از نو صوري -محتاوايي و پاياايي آن باا لوجاه باه مقادار آلفااي کرونبااخ
( )6/612لاييد شد .يافتههاي اين لحقيق نشان داد که خطراج لماس با لابلو و ادواج برق دار لک فاز و ساه فااز ،مهمتارين ريساک هااي
فراروي اين اسکله مي باشند.
واژگان كلیدي  :ارزیابی ریسک،پتروشیمی خارگ ،تکنیک آنالیز شکست و خطا
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ايمني به عنوان يک موضاو پراهميات در ابلاب عمليااج
دريايي در نظر گرفته ميشود .مديران ارشد به منظور نيال
به مديريت ايمناي ،نيازمناد اطالعااج مربوطاه در فرآيناد
لصااميمگيااري ماايباشااند .جهاات شناسااايي مشااکالج،
برنامه ريزي اقداماج الزم ،اعاالم دساتوراج و اجاراي آنهاا،
اطالعاج کافي مورد نياز است .سلساله حاوادث در صانايع
پتروشيمي کشور در مدجزماني کولاه ادامه پيادا کارده لاا
اين حوادث لبديل به چالشي بزرگ براي وزارج نفت شاده

 - 1مقدمه
صاانعت پتروشاايمي بااه عنااوان يکااي از اساسااي لاارين و
مهمترين صنايع موجود در جهان به شمار ميآيد که از آن
به عنوان صنعت مادر ياد ميشود .ايران به دليل در اختيار
داشتن منابع عظيم نفت و گااز و قارار گارفتن در شااهراه
انرژي جهان ميلواند نقش موثري در عرصه پتروشيمي باه
عهده گيرد .همچنين با لوجه به ارلباط باال دست و پاايين
دست اين صنعت با ديگر صنايع ،گسترش ظرفيت هاي آن
امکان اثرگذاري مثبت بر رشد و لوسعه اقتصادي کشاور را

است [ .]4بييشتر حجم صادراج نفت و پتروشايمي اياران
از پايانه هاي جزيره خارگ انجام ميگيرد .وقو ساوان در
پتروشيمي خارگ عالوه بر اخاتالل در فعاليات هااي ايان
اسکله و پايانه ،خساراج ماالي و جااني بار حسان شاهرج
کشورمان در زمينه ايمني و صادراج مواد پتروشايمي نياز
خدشه وارد مي کند.
اين لحقيق به دنبال بررسي سوان رخداده شده طي چناد
سال اخير در پتروشيمي خارگ و عملياج مواد پتروشيمي
در اسکله اين پايانه ماي پاردازد لاا باا شناساايي حاوادث
پرلکرار ،علل و اثراج ايان ساوان و رلباه بنادي آنهاا در
جهت جلوگيري از اين حوادث اقدام شود.

نير سبب ميشود [.]1
بررساي حاوادث رخ داده در اياان صانعت از ابتاداي سااال
جاري لاکناون ( 146روز ابتادايي ساال  ،)60از باروز 11
حادثه در اين صنعت حکايت دارد .در واقع بهطور متوساط
در هر  13روز يک حادثه در صنعت پتروشيمي کشاور رخ
داده است که متاسفانه برخي از اين حوادث با للفاج جاني
نيز همراه بوده اند .نگاهي باه حاوادث صانعت پتروشايمي
نشان ميدهد کاه از  11حادثاه در طاول ساال جااري0 ،

حادثه با للفاج جاني همراه بوده است [.]2
اين حوادث باعا شاده اسات لاا بحا هاا حاول محاور
مهندسي ايمني و محيط زيست در کشور شاکلي لاازه باه
خود بگيرد .با بررسي و مقايسه مديريت ريساک ،ماديريت
ايمناي و مااديريت بحااران مشااخد گردياد کااه مااديريت
ريسک از اجزاي اصالي و مهام ماديريت ايمناي و بحاران
ميباشد که مراحل شناسايي ،ارزياابي و کنتارل ريساک را
در بر ميگيرد .به عبارج ديگار مراحال شناساايي خطار و
برنامهريزي به عنوان مهملارين اجازاي ماديريت ايمناي و
بحران بوده که لماماً در مديريت ريسک مشاهده ميشاود.
در نتيجه جهت برخورد ساختاريافته با خطاراج و حاوادث
ناشي از آن الزم است که مديريت ريسک ،مديريت ايمناي
و مديريت بحران درکنار يکديگر در سازمان استفاده شود.
براي شناسايي ريسکها روش هاي مختلفي پيشانهاد ماي
شود .مطالعه لجزيه و لحليل خطراج بالقوه و اثراج آن باه
روش سيستماليک که متکي بر قانون (پيشاگيري قبال از
وقو ) باشد ،گاامي ماوثر در ماديريت ايمناي ،بهداشات و
محيط زيسات 1جهات حفاو و صايانت نياروي انسااني و

 -2صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
صنايع نفت ،گازو پتروشيمي در بيشتر بخشها با پاردازش
هيدروکربن ها سر وکار دارند که لماام آنهاا قابال اشاتعال
هستند و طبق شرايط بخصوصي قابليت انفجار را نيز دارند
و همچنين لرکيباج سمي نظير سولفيد هيدروژن و بنازن

نيز ابلب در اين صنعت وجود دارند [.]3
معموالً نفت ،گاز و پتروشيمي به ماوارد ييال طبقاهبنادي

ميگردند [:]1
اکتشاف :هم در مناطق ساحلي هم فراسااحلي باا صارفهزين اههاااي ساانگين و لجهياازاج و ماشاايناالج صااورج
ميگيرد.
لولياد :لولياد نفاات خااام معماوالًنزديااک بااه لاسيساااجسرچاهي انجام مي گيرد و منظاور جداساازي گااز از نفات
خام است.
حمل و نقل :بيشترين بخش صانعت مرباوط باه حمال ونقل لوليد به مناطق يخيره سازي است که لوسط خطاوط
لوله انجام ميگيرد.
يخياارهسااازي نفاات خااام :يخياارهسااازي نفاات خااام وفرآوردههايش امري ضروري است که خسارج ياک مخازن

کاهش حوادث ناشي از کار ميباشد [.]3

HSE
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بااا ظرفياات  1ميليااون بشااکه بااال باار  20ميليااون دالر
ميباشد.
پردازش نفت خام :در طبقه بندي ريسک در بخش انرژي،بزرگترين خسارلها در اين بخش قارار مايگيرناد .حاصال
پااردازش و پااااليش گااازو يلي لرکيباااج نااامطلوبي چااون
ساولفيد و فلازاج سانگين ،گازهااي ماايع قابال اشاتعال
هستند.
يخيرهسازي محصول :گازهاي مايع همانناد گااز طبيعايمايع شده 1و ال پي جي 2در فشار المسفر ياک در مخاازن
سقف شناور و سقف مخروطاي يخياره مايگردناد کاه در
صورج اشتعال خساراج جبران ناپذيري ايجاد ميکنند.
لوزيع :لوزيع و پخش لوسط خطوط لولاه ،جااده و لاانکرريلي و يا لوسط دريا انجام ميگيرد.
امروزه با پيشرفت صنعت و لکنولوژي ،بايش از  06درصاد
از حمل و نقل فرآوردههاي ماايع و گاازي لوساط راههااي
آبي صورج ميگيرد .منطقه استرالژيک خاورميانه در لوليد
انرژي جهان سهم بسزايي دارد و بخش عمادهاي از مناابع
نفت و  36درصد منابع گاز جهان را لوليد ميکند .با وجود
بيش از  120ساکوهاي نفتاي فعاال در منطقاه 06 ،هازار
ميليارد متر مکعب يخاير گازي ،يخاير نفت منطقه لقريباا
 046هزار ميليون بشکه 10 ،ميليون بشاکه در روز لولياد
روزانه نفت در منطقه و صادراج بيش از  14ميليون بشاکه
در روز از طريق دريا ،ميزان صادراج مواد شيميايي ماايع و
گازي کشور با حجمي معاادل  16هازار ميلياون در ساال،
پيشبيني ميشود که حجام صاادراج ايان ماواد لاا ساال
 2616ميالدي به ميزاني معادل  24هزار ميلياون خواهاد
رسيد و جابجايي کاال بين بنادر حاشايه خلاي فاارس باه
کشورهاي حاشيه درياي خزر ،باع افزايش لردد شاناورها
و به لبع آن افزايش آلودگيهاي نفتي و شيميايي ميگردد

در فرهنگ لغاج اصطالح ايمني به معني امنيت ،آساايش،
سالمتي و ...آمده است و از نظر لعريف عبارلست از ميازان
يا درجه فرار از خطر .ايمني کامل يعني مصونيت در برابار
هاار نااو آساايب ،جراح ات و نااابودي کااه بااا لوجااه بااه
لغييرپذيري يالي انسان و بيرقابل پيش بيني بودن کامال
اعمال و رفتار او و همچنين علل ديگر بنظر ماي رساد کاه
هيچگاه ايمني صد در صد حتي براي يک دوره کولاه مدج
نيز وجود نداشته باشد .باه هماين علات کارشناساان امار
معموالٌ بجاي کلمه ايمناي از اصاطالحالي نظيار پيشارفت
ايمني ،ارلقاء ايمني و ايمنلر و بياره اساتفاده ماي کنناد

[ . ]0

[ . ]0

LNG
LPG

شکل ( )1دسته بندي سوانح كشتی ها براساس نوع كشتی ها
[ ]6

با لوجه به شکل  1مشاهده مي شود که  46درصد ساوان
به کشتي هاي باري و  8درصد به کشتي هاي حامل ماواد
شيميايي و پتروشيمي اختصاص دارد.
فعاليت هاي صنايعي چون پتروشيمي به داليل سار و کاار
داشتن مستمر با مواد آلش زا و قابل اشتعال و گاهاً سامي
از يک سو و کار در شرايط ساخت و خطرآفارين از ساوي
ديگر بايد همواره لحات ياک الگاوي کارآماد و اساتاندارد
ايمني و بهداشت کاري باشد.
 1-2ایمنی

سوان معموالً فقط با يک علات سااده الفااق نماي افتناد.
بسياري از حوادث شامل عوامل چندجانبه و به هم پيوسته
از قبيل ناديده گرفتن دستورالعملها ،نقد فني لجهيزاج،
خطاها و يا لغييراج پيش بيني نشده ميباشند .هر ياک از
اين شرايط ميتواند زمينه ساز يک سانحه باشد؛ فقط زمان
حادثه و شدج عواقب آن مشخد نيست .به منظور انجاام
لحقيقاج کامل پيرامون حوادث ،عوامل درگير در حوادث و
ابزارهاي جلوگيري از آن بايد به طور کامل شناخته شاوند.
مديريت اين عوامل ميتواناد از طرياق لشاخيد و اجاراي
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 کمبود يا نبود وسايل مکانيکي مناسب جهت جابجاايي
و حمل بار

عوامل کنترلي صحي در جلوگيري يا لعديل حوادث ماثثر
باشد .عوامال کنترلاي نظيار قاوانين و مقارراج ،روياههاا،
آموزش و بيره در جلوگيري از خطاها يا قصور که منجر به
ايجاد حادثه ميشوند مثثرند و عوامل بازدارنده نظير وجاود
برنامه ريزي هااي مادون جهات جلاوگيري و برخاورد باا
الفاقاج بر روي کشتي ميتواند به لعاديل عواقاب ناشاي از
خطاهاي بالقوه کمک نمايند .حوادث زماني الفاق ميافتند
که يک يا چند عامال پيشاگيري کنناده در ياک سيساتم
(شامل روش ها ،استانداردها و الزاماج کاه باراي کنتارل و
حفاظت کارهاي پرسنل در نظر گرفته شدهاند) نتوانناد باه

 سروصدا و ارلعاش ناشي از لوازم و دستگاههاي مختلف

 لهويه نامناسب در اماکن سرپوشايده و آلاودگي هاواي
فضاي عمومي بندر
 نبود يا کمبود امکاناج رفاهي و بهداشتي

 کار در فضاهاي کوچک و محدود وابزار کار نامناسب
 لابش اشعه مستقيم خورشيد  ،گرما  ،رطوبت و شارايط
جوي نامساعد

 کمبااود نااور در اماااکن و محوطااه هااا هنگااام شااب و
خيرگي ناشي از ورود از محيط ساختمان به محوطه ها در
هنگام روز (اين مشکل در محيط بندر بدليل انعکاس ناور
از سط آب بسيار بارز ميباشد)

صورج صحي عمل نمايند [ .]3عوامال بازدارناده ممکان
است وجود نداشته باشند يا مورد استفاده قرار نگيرند يا به
اندازه کافي لوساعه نيافتاه باشاند .ضامن اينکاه عملکارد
شخصي و عوامل زيست محيطي ممکن است لاثير عوامال
بازدارنده را کاهش دهند.

 اختالالج و دردهااي ساتون مهاره هاا باا  06درصاد
فراواني
 بيماري هاي ريوي ناشي از استنشاق يراج گردوببار و
مواد شيميايي سمي بخصوص آزبست اسات کاه هناوز در
خيلاي از کشاورها ياک معضال اساساي اسات و از ميااان
کارگران باراندازها قرباني ميگيرد.

 2-2خطرات موجود در فعالیت هاي بنادر
در هر محيط بندر مخاطراج مختلفاي وجاود دارد کاه دو
نو آسيب ايجاد مي نمايند :حوادث و بيماري ها.

 سوختگي پوست در لماس با محموله هاي شايميايي،
خطااراج ناشااي از محمولااه هاااي مااواد راديااو اکتيااو،
بيماريهاي عفوني ناشي از محصاوالج داماي نظيار پشام،
پوست و بيره.

 حوادث
مهمترين مخاطرالي که در بندرها منجر باه باروز حاوادث

عمده ميشود ،عبارلند از [:]6
 برخورد با وسايل حمل و نقال از قبيال جرثقيال هاا،
ليفتراک ها  ،واگن ها و بيره.

 3-2استتترات ي متتتدیریت ریستتک در صتتتنایع
پتروشیمی

 وقو آلش سوزي

کارخانجاج و ماشين آالج پتروشيمي نفت و گاز در گاروه
اموال صنعتي قرار مي گيرند .باراي پيشاگيري از خساارج
بيمااهاي ،بيمااهگااران بااه جنبااه هاااي سااخت افاازاري از
سيستمهاي کاهش آلش سوزي همچون پمپ هااي آب و
آب اش ها لوجه مي کنند .ارزيابي در زمينه آلش سوزي بر
مبناي محاسباج حداکثر خسارج ممکن مي باشد.
ارزيابي و لجزيه و لحليل ريسکهاي پتروشايمي را باه دو

 سقوط افراد از ارلفا ( باالي بار ،جرثقيال هاا ،عرشاه
کشتي ها و). ..
 سقوط بار بر روي افراد

 مسموميت حاد ناشي از لماس با محموله هاي حااوي
مواد سمي
 نزا هاي جمعي و درگيري هاي فردي بين گروه هاي
کاري مختلف با قوميت ها و حتي مليت هاي گونااگون در
بندر

مورد لقسيم مي کنند [:]6
 ارزيابي لاسيساج ،ماشين آالج ساحلي
از مهمترين ماشين آالج ساحلي مي لوان دو ماورد زيار را
لعريف کرد:
 -چکش هاي هيدروليک

 بیماریها
مهمترين مخاطرالي که ميتوانند منجر به بيمااري و حتاي

بروز حادثه گردند عبارلند از [:]6
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آن ميلوان در مورد روشهاي مقابله با ريسک باه راحتاي
لصميم گرفت.
 .3انتخاب و به اجرا گذاشتن بهتارين روش ياا لرکيباي از
روشهاي مناسب براي مقابله با ريسکهاي ارزياابي شاده:
اقدامالي که در اين زمينه انجام ميدهيم لحات دو عناوان
کلي بيان ميشود:
الااف) کنتاارل ريسااک يعنااي اجتناااب ،جلااوگيري از بااروز
خساراج ،کاهش ريسک و خسارج .هدف کنترل ريسک به
حاداقل رسااانيدن خسااارالي اساات کااه در صااورج وقااو ،
بازسازي آنها مسلتزم منابع مالي سازمان است.
ب) لامين مالي ريسک :اقدامالي که سازمان باراي جباران
خسارج انجام ميدهد مانند پذيرش خسارج ،بيمهگاري و
انتقال ريسک به شرکتهاي بيمه است.
 .4پيگيري نتاي حاصل از مرحله قبال باه منظاور ايجااد
هماهنگي و اعمال کنترل بيشتر در مديريت ريسک.
در طول  20سال گذشته ،مصوباج و ابالبيه هاي متعددي
در صنعت نفت کشور اعم از صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي و
پااليش و پخش براي لزوم افزايش سط ايمني کار و پياده
سازي اصول  HSEمبتني بر استانداردهاي روز جاري شد
اما بررسي حوادث در صنعت پتروشايمي نشاان ماي دهاد
اين صنعت نتوانسته سط ايمني کار را باه اساتانداردهاي
روز نزديک کند .در  116روز ابتدايي ساال  0 ،60حادثاه
در صنعت پتروشيمي کشور رخ داده است که اين حاوادث

اين دستگاه ها به صورج الکترونياک کنتارل ماي شاوند و
مناسب براي پايلهاي فلزي روي و زير آب مي باشاند .ايان
چکش ها طبق استانداردهاي بينالمللي پايل کاوبي عمال
ميکنند .سيستم کنترل اين دستگاه به صورج کام يولري
انجام مي گيرد و گزارشااج خروجاي از پارامترهااي پايال
کوبي را ارا ه ماي دهاد .ايان چکشاها در ظرفيتهااي 66و
 266و  066کيلوژول موجود است.
 وينچ خطياين وينچ هيدروليک باه صاورج ممتاد و خطاي عمليلات
کشش لوله از دريا به خشکي را انجام ماي دهدکاه لوساط
جکهاي هيدروليک کشش لوله صورج مي گيارد .ظرفيات
اين وينچ  206لن مي باشد.

 ارزيابي لاسيساج و ماشيناالج فراساحلي
از مهمترين اين لاسيساج مي لوان به سکو و دکال اشااره
کرد.
براي ارزيابي ريسکهاي پتروشايمي از  3شااخد :ساخت
افزار (ماشاينآالج) ،نارم افازار ،سيساتم هااي محافظات و
ايمنااي اسااتفاده ماايکننااد .در لاسيساااج نفاات و گاااز
(فراساحلي ،ساحلي) بايد از ماشيناالج و لجهيزاج ايمناي
و قابل اعتماد استفاده شاود .بناابراين ضارورج بکاارگيري
مديريت ريسک در اين صنعت اجتنابناپذير است و که باه
واسطه اين نو مديريت مي لوان سط ايمني و محافظات
را افزايش داد که اين سط ايمني يک معيار مهماي باراي
پذيرفتن ريسک است .براي مثال در مورد ريساک يخياره
 LPGبا لدارک سوپاپ هاي ايمني روي خط لوله ،بازرسي
دورهاي ،آزمايش خط لولاه و نصاب حااگرهااي نشات
 LPGو سيستمهاي ضد حريق ميلاوان ساط ايمناي را

رديف

محل وقو

نو حادثه

نو خسارج

1

بوعلي سينا

آلش سوزي

مالي

افزايش داد [.]16

2

شهيدلندگويان

آلش سوزي

مالي

 1-3-2مراحل مدیریت ریسک در صنایع پتروشیمی

3

مارون

سقوط

جاني

4

ايالم

سقوط

جاني

0

ايالم

سقوط

جاني

8

انبارپتروشيمي
جاده قم

آلش سوزي

مالي

0

بندر امام

سقوط

جاني

را در جدول  1مرور مي کنيم []11
جدول  :1سوانح صنعت پتروشیمی كشور در سال ]11[ 1331

فيلي و همکاران ( )1362در لحقيق خود  4مرحلاه باراي
مديريت ريسک در صنايع پتروشايمي لعرياف کردناد کاه
عبارلند از:
 .1شناسايي ريسکها :شناسايي کامل خطراج و خساارالي
کاااه بصاااورج باااالقوه ساااازمان را لهدياااد مااايکناااد.
 .2لجزيه و لحليل ريسکهااي شناساايي شاده (ارزياابي):
بايد اطالعالي درمورد خسارالي که ساازمان داشاته کساب
کرده و س ا اهميت آنها را از شدج و لوالر لعياين کنايم
که در اين مرحله اولويتهايي لعيين ميشود کاه براسااس

فصل مشترک اين حوادث در صانعت پتروشايمي ،رعايات
نکااردن اصااول و الزاماااج ايمنااي از سااوي شاارکتهااا و
مجتمعها بود.
 -3پیشینه تحقیق
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قادري و همکاران ( )1360در مقاله خود ،وضاعيت ايمناي
اسکله نفتي شماره يک منطقه بوشهر (لحت کنترل شرکت
ملي پخش فرآورده هاي نفتي) با هدف شناسايي و ارزيابي
خطراج ،با استفاده از روش لجزيه و لحليل حاالج شکست
و اثاراج آن ،ماورد بررساي قارار گرفات .در طاي فرآيناد
پهلوگيري و لخليه فرآورده هاي نفتي از کشتي 10 ،ماورد
فعاليت وخطر ،شناسايي و ارزيابي گرديدند و درجه ريسک
آنها بدست آمد ،با لوجه به اينکه همه اعداد بدست آمده بر
اساس خطي مشي زيسات محيطاي شارکت ملاي پخاش
فرآورده هاي نفتي ايران ،زير عادد  66ماي باشاند ،کلياه
فعاليت ها و ريسک ها قابل قبول مي باشند ولي نبايد رهاا
شده و بايد لحت کنترل قرار گيرند و همچنين نتاي نشان
مي دهند که در روش  ،FMEAپيامدهاي ناشي از لخليه
فرآورده هاي نفتي و پاره گي لوله ،بااللرين سط ريسک را
دارند کاه البتاه از ناو ريساک قابال قباول مايباشاند و
پيامدهاي ديگر داراي اولويت ريسک پايين لري قرار دارند.
جليليان و همکاران ( )1360يکي از مهمترين شاخد هاا
از نظر مشتريان بندري و درياايي افازايش ضاريب ايمناي
بوده و اين شاخد در محوطه هاي بندر مستلزم ماديريت
ريسااک ،شناسااايي ،ارزيااابي ،اولوياات بناادي مخاااطراج و
لدوين برنامه کنترلي است .بدون شک دستيابي به ضاريب
ايمني در بنادر و محل هاي لخليه و بارگيري باع کاهش
هزينه هاي مستقيم و بيرمستقيم و باال بردن ايمني جاان
افراد ،کاهش زمان لخليه و باارگيري ،افازايش بهاره وري،
افزايش کيفيت ارا اه خادماج و روناق بيشاتر لرانشايب و
لرانزيت کاال خواهد شد .در اين لحقيق از روش FMEA
استفاده شد.
زيبري و همکاران ( )1360پژوهشي باا هادف شناساايي و
ارزيابي ريسک زيست محيطي بندر دير به روشFMEA
انجام دادند .پا از شناسايي فعاليت ها و خطراج از طريق
بازديدهاي ميداني ،مصاحبه با مديران دولتي و خصوصي و
ناخدايان و صيادان منطقاه و در نهايات مطالعاه اطالعااج
پايه مربوط به منطقاه 60 ،ريساک محايط زيساتي ماورد
شناسا ي قرار گرفت .عدد اولويت ريسک از حاصال ضارب
سه مشخصه شدج در احتمال وقاو در امکاان ياا کشاف
خطر محاسبه شاد کاه  00درصاد از جنباه هاا در ساط
ريسک پا ين 6 ،درصد از جنبهها در سط ريسک متوسط
و  30درصد از جنبه ها در سط ريسک باال قارار گرفتناد.

براي سطوح ريسک بااال و متوساط اقادامامت اصاالحي و
کنترلي لعريف گرديد.
 Vairoو همکاران ( )2610ريسک لرافيک دريايي شاامل
ايمني حمل و نقل ،کارايي کشتيراني و جلوگيري از زياان
است .وقو سوان باعا للفااج ماالي و جااني و آلاودگي
محيط زيست مي شود.
 Goerlandtو  )2610( Montewkaدر لحقيق خود به
آناليز ريسک حمل و نقال درياايي پرداختناد .در لحقياق
خود انوا روشهاي ارزيابي ريساک از جملاه  FMEAرا
مورد بررسي قارار دادناد .مهمتارين خطار از نظار لکارار،
لصادم بين کشتيها با يکديگر و از نظر شدج وقو  ،انفجار
است.
 Achebeو همکاااران ( )2614بااه بررسااي خرابااي هاااي
لولههاي حمل انتقال مواد پتروشيمي ،نفت و گااز نيجرياه
با اساتفاده از اطالعااج باين ساال هااي  1666لاا 2616
پرداختند .يافتههاي آنان نشان ميدهد که عمر مفيد لولاه
هاي حمال بطاور اساتاندارد  33ساال اسات و بيشاترين
خرابيهاي لوبه به داليل مشکالج فني ( )%42و خاوردگي
( )%16مي باشد.
 Zamanو همکاااران ( )2614بااا اسااتفاده از ماادل فااازي
 FMEAبه ارزياابي ريساک لصاادم کشاتيهاا در لنگاه
ماالکا پرداختناد .لنگاه ماالکاا باا طاول  1126کيلاومتر،
بزرگترين لنگاه جهاان ماي باشاد کاه جازء محايطهااي
خطرناک براي نااوبري ماي باشاد .ريساک هااي ماوثر در
لصادم کشتي ها بر سه اساس احتمال وقو  ،کشف شدن و
شدج دسته بندي و س ا با استفاده از فازي رلباه بنادي
شدند.
 -4روش تحقیق
با لوجه اهداف اين لحقيق ،ايان لحقياق از ناو کااربردي
است .از بعد روش شناسي ،اين لحقياق از ناو لوصايفي-
پيمايشااي اساات .در بخااش لوصاايفي از لحقيقاااج معتباار
داخلي و بينالمللي استفاده شد .س ا در بخش پيمايشي
پرسشاانامه لحقيااق اسااتفاده شااد .طيااف مااورد اسااتفاده
پرسشنامه با لوجه به ساختار مدل  16 ،FMEAگزينهاي
بود .روايي لحقيق از دو طريق صوري (اساتفاده از نظاراج
اساليد دانشگاهي) و محتوايي (نظراج  0نفر از کارشناسان
 HSEصنايع پتروشيمي مستقر در اساتان بوشاهر) ماورد
لاييد قرار گرفت .براي بخش رواياي پرسشانامه از آزماون
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مدير اسکله پتروشيمي خارگ
معاون عملياج اسکله پتروشيمي خارگ

آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقادار  6/612ايان آزماون
نشاندهنده روايي مناسب پرسشنامه بوده است.
در اين لحقيق ،اسکله خارگ متغير مستقل و ايمني اسکله
پتروشيمي خارگ متغير وابسته ميباشند.
در اين لحقيق ،کارشناساان  ،HSEمسائولين اساکلههاا،
معاون عمليالي اساکله هااي پتروشايمي اساتان بوشاهر و
کاپيتان هاي شناورهاي صدمه ديده در اين اسکله هاا ماي
باشند .حجم اين گروه  06نفر برآورد شده است .باا لوجاه
به حجم پايين جامعه ،کل جامعه به عنوان نموناه در نظار
گرفته شد (روش نمونه گيري به صاورج سرشاماري باوده
است).

 3-4مراحل اجراي FMEA
گامهاي اجراي  FMEAدر اين لحقيق به شرح زير باوده
است:
مرحلااه اول .ماارور فرآينااد عملياااج لخليااه و بااارگيري
پتروشيمي
مرحله دوم .برگزاري جلسه گاروه  FMEAباراي لعياين
حاالج شکست
مرحله سوم .فهرست کردن آثار شکست بالقوه
مرحله چهارم .لعيين درجه شدج هر يک از اثراج حااالج
شکست
مرحله پنجم .لعيين درجه احتمال وقو باراي هار ياک از
حاالج شکست
مرحله ششم .لعيين درجه لشخيد براي هر يک از حاالج
شکست بالقوه و يا اثر آن
مرحله هفتم .محاسبه عدد اولويت ريسک براي هار حالات
شکست
مرحلااه هشااتم .لشااخيد اولويااتهاااي الگوهاااي حاااالج
شکست براي اخذ اقداماج کنترلي
مرحله نهم .الخااي اقاداماج کنترلاي الزم باراي حاذف ياا
کاهش اثراج حاالج شکست بالقوه داراي خطرپذيري باال

 1-4مدل تحقیق
در اين پژوهش از لکنيک  FMEAاستفاده شاده اسات.
 FMEAيک ابزار نظام يافته بر پايه کار ليماي اسات کاه
در لعريف ،شناسايي ،ارزيابي ،پيشگيري ،حذف ياا کنتارل
حاالج ،علال و اثاراج خطاهااي باالقوه در ياک سيساتم،
فرآيند ،طرح يا خدمت بکارگرفته مي شود .به بيان ديگار
يک روش لحليلي در ارزيابي ريسک است که مي کوشد لا
حد ممکن خطراج بالقوه موجود در محدوده اي که در آن
ارزيابي ريسک انجام ماي شاود و همچناين علال و اثاراج

مرلبط با آن را شناسايي و امتيازدهي کند [.]12
لجزيه و لحليل خطا و اثراج ناشي از آن روشي اسات کاه
سه هدف زير را دنبال مي کند:
 .1جلوگيري از رخداد خطا
 .2کمک در ايجاد و لوسعه يک محصول ،فرآيند يا خدمتي
جديد
 .3ثبت پارامترها و شاخد ها در طراحي و لوسعه ،فرآيناد
يا خدمت

 -1تجزیه و تحلیل اطالعات
عملياج پتروشيمي اسکله خارگ در هنگام عملياج لخلياه
و بارگيري در برگيرنده خطراج بالقوهاي ميباشند که ايان
خطراج از طريق بررسي پيشاينه ،مشااهده ،مصااحباج رو
در رو ،لماسهاي للفني با متخصصان ،کارشناسان و افاراد
مجرب ،خطراج بالقوه که پتانسيل ايجاد خسارج و آسايب
را دارند شناسايي شدهاند (مجموعاً  12خطر بالقوه).
پااا از شناسااايي خطااراج بااالقوه ،علاال و اثااراج آنهااا و
همچنااين اقااداماج کنترلااي جاااري در عملياااج لخليااه و
بااارگيري پتروشاايمي اسااکله خااارگ ،اياان اطالعاااج در
جدول 2ثبت شده است.
نتاي نهايي حاصل از اجراي لکنيک  FMEAدر ارزياابي
ريسک عملياج لخليه و بارگيري پتروشيمي اسکله خاارگ
در جدول  3بيان شده اند.

 2-4گروه FMEA
پا از جمع آوري کلي اطالعاج و داده ها براي دستهبندي
فعاليااتهااا و ايجاااد جاادول  FMEAو لخصاايد رلبااه
به شدج اثر ،احتمال وقو و احتمال کشف ،گروه FMEA
لشکيل شد .با بررساي هااي باه عمال آماده از اطالعااج
موجود لعداد  0نفر بهعنوان اعضاي گروه  FMEAانتخاب
شدند که متشکل از:
دو نفر از کارشناسان بخش  HSEپتروشيمي
يک نفر از کاپيتاان کشاتي هااي متاردد باه پتروشايمي
خارگ
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پا از بررسي پاسخهاي ليم  FMEAو لجزياه و لحليال
آنها ،نتاي حاصل از  FMEAباه دو صاورج زيار ماورد
لحليل قرار ميگيرند:

آموزشهاي عملي متناسب با وظيفهشاان و نياز آمتوزش
مستمر آنها لوصيه ميگاردد لاا بادين وسايله رانادمان
کاري نيروهاي عمليالي و نيز پتروشيمي خارگ بهبود يابد.
از طرفي ديگر بايد محيط کااري مناسابي باراي نيروهااي
عمليالي و کارکنان پايانه لهيه شود و استرسهاي شغلي را
در آنان کاهش دهيم لا لعالي شغلي و زندگي آنان لساريع
يابد.

 اولويت بندي خطراج بالقوه شناسايي شده بار اسااس
هر يک از عوامل مثثر بر  RPNبطور مجزا

 لصميم گيري به کمک امتيازدهي  RPNها
از آن جايي که  RPNبه لنهايي نميلواند خطراج خيلاي
مهم را اولويتبندي کند بايد عالوه بر  RPNخطاراج را از
لحاظ شدج و احتمال وقو نيز بررسي بکنايم لاا بتاوانيم
مهملرين خطراج را اولويت بندي کنيم و براي جلاوگيري
از بوقو پيوستن آنها برنامهريازي انجاام دهايم .در ايان
لحقيق ،از هر دو راهکار استفاده خواهد شد ابتادا خطاراج
را براساس احتمال وقاو و شادج و احتماال کشاف و در
راهکار دوم از طريق  RPNرا مورد لجزياه و لحليال قارار
گرفتند.



بررسيهاي محقق نشان داد که لجهيزاج فعلي پايانه دچار
فرسودگي و استهالک زيادي ميباشد لذا لوصيه ميگاردد
لجهيزاج جدياد جاايگزين آنهاا گردناد .از طرفاي ديگار
بالوجه به هزينه باالي لجهيزاج بنابراين الزمست پاياناه از
سيستم نگهداري مناسبي برخوردار گردد لا بدين وسيله از
سرمايه گذاري مجدد بر روي لجهيزاج جلوگيري نماوده و
باع صرفه جويي اقتصادي گردد.


 -6نتیجه گیري و پیشنهادات

اسکلههاي تخلیته و بتارگیري پتروشتیمی
خارگ

از نظر لايم  ،FMEAخطاراج باالقوه ساقوط لولاه هااي
انعطاف پذير در زمان بااز و بساته کاردن آناان ،ساقوط از
ارلفا  ،انفجار مخازن يخيره گوگرد مذاب و انتشاار گااز از
باالي يخيره گوگرد ماذاب بيشاترين رلباه شادج وقاو ،
خطراج بالقوه کمبود روشنايي ،سقوط افراد در دريا ،انتشار
مواد قابل اشتعال و انفجار ،لماس با کندانا داغ و انفجاار
مخازن يخيره گوگرد مذاب بيشترين رلبه احتمال وقاو و
خطراج بالقوه لماس با لابلو و ادواج برقدار سه فاز ،کمبود
روشنايي ،انتشار گاز از باالي يخيره گوگرد مذاب ،برخاورد
کشتي به اسکله هنگام پهلوگيري يا جداساازي ،لمااس باا
لابلو و ادواج برق دار لک فاز و برخاورد يادککاشهاا باه
لاسيساج و خطوط اسکلهها بيشترين رلبه احتمال کشاف
شدن را به خود اختصاص دادهاند.
از نظر ليم  ،FMEAخطراج لماس با لاابلو و ادواج بارق
دار لک فاز و سه فااز ،بيشاترين رلباه  RPNرا باه خاود
اختصاص داده است .بعد از آن خطر انتشاار گااز از بااالي
يخيره گوگرد مذاب در اولويت قرار گرفتند.
بااراي کاااهش ريسااک هاااي اسااکله پتروشاايمي خااارگ
راهکارهاي زير با استفاده از نتاي لحقيق ارا ه مي شود:


تجهیزات

در اين بخش ،مشکل اساساي فرساودگي بااال و درنتيجاه
کاهش استحکام سازهها ميباشد .لذا ايمنسازي سازههاا و
لعويض لختههاي راهرو در بهبود وضعيت فعلي اسکله ها و
ايمن سازي عملياج لخليه و بارگيري نقش فراواني خواهد
داشت.


ایمنی

ايمني هم براي بندر و هم براي کشتيها و صاحبان آنان از
اهميت فراواني برخوردار است .باراي بهباود ايمناي پاياناه
لوصيه ميگردد نصب حفااظ فيزيکاي در پاياناه عملياالي
بندر و نيز استفاده از پوشش هااي حفااظتي مناساب کاه
سبب کاهش ريسک صدمه و مرگ و مير نيروهاي عمليالي
ميشود.
در پايان آنچه که رعايت آن در همه موارد بااال الزاميسات،
كنترل و بازرسیهاي دورهاي و منظم بار روي لماامي
موارد فوق الذکر ميباشد .بنابراين پاياناه عملياالي باياد از
دستورالعمل مدون و کارايي برخوردار گردد لا بواساطه آن
از بروز خطراج بالقوه و احتمالي جلوگيري شود.
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