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مقدمه
با توجه به وجود ریسك هاي قابل پيشگيري در اجراي فرایند هوازدایی و تزریق گاز  ،راهنماي الزامات ایمنی در

عمليات هوازدایی  /تزریق گاز توسط مدیریت ایمنی ،بهداشت ،محيط زیست شركت ملی نفت ایران و مطابق با
استانداردها و قوانين صنعت نفت تهيه و تنظيم شده است .به منظور حفظ و صيانت از سالمت نيروي انسانی و تجهيزات و
بمنظور حفظ یکپارچگی در نظام مدیریت یکپارچه داراییها و  ،HSEشركتهاي مجري تابعه و بهره برداري شركت ملی
نفت ایران می بایست بر اساس این راهنما ،چگونگی اجراي ایمن عمليات هوازدایی  /تزریق گاز و الزامات پياده سازي
مستند مذكور در سطح شركت خود و كليه شركتهاي پيمانکاري آن شركت را با توجه به شرایط و نوع فعاليتهاي موجود
در قالب "دستورالعمل ایمنی در عمليات هوازدایی  /تزریق گاز " تدوین و پيادهسازي نمایند .رعایت موارد مندرج در این
دستورالعمل در كليه شركتهاي زیرمجموعه شركت ملی نفت و شركتهاي پيمانکاري طرف قرارداد آنها الزامی است.
یادآور می شود این راهنما تنها الزامات ایمنی براي حفاظت كاركنان ،تاسيسات و اموال ،همسایگان و ذینفعان در
حين انجام عمليات هوازدایی  /تزریق گاز را دربرداشته و به فرآیندهاي مهندسی نپرداخته است .همچنين در برخورد با
خطوط لوله ،اتصاالت ،مخازن و انواع سياالت (نفت خام ،LPG ،LNG ،گاز ،هيدروژن و غيره) رعایت موارد ویژه اي
ضرورت دارد كه این موارد باید با مراجعه به استانداردها و سایر مراجع مرتبط در نظر گرفته شود.
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هدف

هدف از تهيه این راهنما ،تشریح حداقل الزامات ایمنی مربوط به انجام عمليات هوازدایی  /تزریق گاز در سيستمهاي
خطوط لوله در شركت ملی نفت ایران ،به منظور هماهنگی واحدهاي ذیربط و پيشبينی تمهيدات الزم جهت اطمينان از
اجراي صحيح و ایمن عمليات هوازدایی  /تزریق گاز با رویکرد كمترین ریسك ایمنی ،بهداشتی و زیست محيطی و
جلوگيري از بروز حوادث و تحميل خسارت و آسيب بر افراد ،تأسيسات و اموال در حين عمليات مزبور می باشد.
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دامنه كاربرد
دامنه كاربرد این راهنما كليه شركتهاي فرعی و تابعه ،مدیریتها و مناطق عملياتی شركت ملی نفت ایران میباشد.
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تعاريف و اصطالحات

شركت  :در این مستند هرجا كلمه شركت بکار رفته باشد منظور شركت ملی نفت ایران است.
شركت هاي زيرمجموعه :شامل كليه شركت هاي تابعه و فرعی شركت ملی نفت ایران می باشد.
پيمانكار  :كليه پيمانکارانی كه با هر یك از شركت هاي زیر مجموعه شركت ملی نفت ایران داراي قرارداد هستند.
كارفرما  :در این مستند براي هر پيمانکار ،كارفرما همان كارفرماي تعریف شده در پيمان مربوطه اش می باشد.
سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.
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مخاطره :عاملی كه بصورت بالقوه می تواند باعث زیان و آسيب شود.
مسئول انجام كار (سرپرست  /رييس) :شخصی است كه كار بر اساس پروانه صادر شده ،توسط افراد تحت سرپرستی
و با نظارت ایشان انجام می شود.
صادر كننده پروانه (مسئول/سرپرست ناحيه) :فردي است كه پروانه انجام كار را صادر كرده و اطمينان حاصل
میكند كه مالحظات ایمنی كارها كه در پروانه تعيين شده رعایت شده و هيچ كاري بدون اخذ امضاهاي ضروري انجام
نگردد .حضور مسئول ناحيه یا نماینده ایشان بایستی مستقيم ،موثر و دائم باشد.
نماينده  :HSEفردي است كه از سوي اداره  HSEجهت نظارت عاليه بر نحوه انجام عمليات و مفاد این دستورالعمل در
راستاي رعایت الزامات  ،HSEمعرفی شده و در طول عمليات حضور مستقيم دارد.
تزريق گاز  /هوازدايي :7تزریق گاز ،فرآیند عبور دادن و پر كردن یك خط لوله با یك گاز است .این گاز می تواند گاز
خنثی و یا گاز ق ابل اشتعال باشد .انجام عمليات تزریق گاز ممکن است به صورت مستقيم و یا غير مستقيم انجام شود .در
تزریق گاز مستقيم ،گاز قابل اشتعال و هوا در ت ماس با یکدیگر قرار ميگيرند ولی در تزریق گاز به صورت غير مستقيم از
یك گاز خنثی به عنوان واسطه استفاده می شود.
توپك :دس تگاهی كه براي مقاصد مختلف نظير پاكسازي و تميزكاري ،به عنوان حایل بين دو سيال و یا انجام بازرسی در
لوله فرستاده و رانده می شود.
مسير تخليه :2لوله اي كه براي تخليه گازها به اتمسفر مورد استفاده قرار می گيرد.
حد پاييني اشتعال  /انفجار :9كمترین حجم گاز قابل احتراق در یك مخلوط گاز و هوا كه می تواند موجب اشتعال یا
انفجار گردد.
حد بااليي اشتعال /انفجار :4بيشترین حجم گاز قابل احتراق در یك مخلوط گاز و هوا كه می تواند موجب اشتعال یا
انفجار گردد.
گاز خنثي /بي اثر :هر گاز یا مخلوطی از گازها كه قابليت اشتعال نداشته باشد.

Purging

1

Vent

2

)Lower Explosive/ Flammable Limit (LEL/ LFL

3

)Upper Explosive/ Flammable Limit (UEL/ UFL

4
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ملی نفت ایران می باشد.

صفحه  0از 73

راهنماي الزامات ايمني در عمليات هوازدايي /تزريق گاز

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-SF-GU-042-00 :

تاریخ بازنگري 7031/34/03 :

شماره بازنگري  :صفر

گاز پتويي :5از انواع گاز هاي خنثی و بی اثر به عنوان گاز پتویی به منظور جلوگيري از نفوذ /اختالط اكسيژن با ماده
قابل اشتعال استفاده می گردد.
مواد خود مشتعل شونده :موادي هستند كه در اثر تماس با مواد اكسيد كننده(اكسيژن هوا) سریعاً واكنش داده(مانند
سولفيد آهن) و باعث خودسوزي و سپس باعث اشتعال و انفجار می شوند.
دماي احتراق خودبخودي :پایين تري دمایی كه در آن یك ماده بدون وجود محرک خارجی و به صورت خودبخود
آتش بگيرد.
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نقش ها و مسئوليت ها

به منظور شناسایی كليه مخاطرات ایمنی در خطوط لوله شركتهاي تابعه و فرعی شركت ملی نفت ایران در عمليات
هوازدایی و تزریق گاز ،كليه ادارات مرتبط می بایست برحسب نقش و مسئوليتهاي تعریف شده در ذیل نسبت به برقراري
تعامل با دیگر واحدها در جهت انجام ایمن عمليات هوازدایی  /تزریق گاز در سطح شركت خود اقدام نمایند:

 7-5مديران عامل
 .7حصول اطمينان از تامين و تخصيص منابع مالی ،پرسنل مجرب و امکانات مورد نياز متناسب با مخاطرات
ایمنی موجود در عمليات و منطبق با استانداردها
 .2حصول اطمينان از پياده سازي الزامات این راهنما
 2-5ادارات بهره برداري ،عمليات ،نگهداري و تعميرات ،بازرسي فني و HSE

اداره نگهداري و تعميرات می بایستی نسبت به تشکيل كارگروهی از افراد مجرب و كارآزموده از ادارات بهره برداري و/یا
عمليات ،مهندسی ،نگهداري و تعميرات ،بازرسی فنی و  HSEبه منظور راهبري عمليات هوازدایی  /تزریق گاز اقدام نماید.
ریيس اداره مسئول نگهداري و تعميرات خطوط لوله (با توجه به ساختار سازمانی ممکن است داراي نامهاي متفاوتی
باشد ).یا نماینده ایشان به عنوان رئيس كارگروه مذكور انتخاب می شود .حيطه وظایف این كارگروه به شرح ذیل است:
 .7تهيه و تنظيم یك دستورالعمل مدون قابل رویت و قابل فهم به نحوي كه براي كليه افراد مسئول ،نقشها و
مسئوليت ها به روشنی تعریف شده باشد .موارد ضروري كه باید در این دستورالعمل درج شوند در قسمت
الزامات اختصاصی خواهد آمد .تعداد نفرات الزم براي كنترل فرآیند هوازدایی با توجه به گستردگی مسير و
پيچيدگی فرایند متغير است و باید در دستورالعمل فوق الذكر مشخص شده باشد.

Blanket Gas
سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.
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 .2بررسی مدارک تعميرات ،بازدید و بازرسی شيرها ،مسيرهاي تخليه گازها و مایعات مربوط به آخرین دوره زمانی
قبل از انجام تزریق گاز كه توسط واحد تعميرات مركز بهره برداري تکميل و تأیيد شده است.
 .0اطمينان از انجام هماهنگی توسط مسئول هماهنگی مراكز بهره برداري خطوط لوله با سایر مراجع.
 .4اطالع رسانی مکتوب در رابطه با نوع عمليات ،محلهاي عملياتی و ریسكهاي احتمالی به اداره  HSEشركت
بهره برداري.
 .5برگزاري جلسه هماهنگی شروع عمليات با حضور افراد كارگروه و نفرات درگير در عمليات ،مرور عمليات و
یادآوري وظایف و خطرات كار .مفاد این جلسه مکتوب شده و ذیل مستندات عمليات بایگانی میشود.
 .6معرفی مسئول محوطه جهت امضاء پروانه هاي كار در صورتيکه محل هاي تزریق و تخليه در محوطه آنها باشد.
 .1اطمينان از سالمت فنی سيستمهاي كنترلی از قبيل شيرهاي اتوماتيك ،ابزار دقيق و غيره و تهيه مستندات از
ادارات ذيصالح در این رابطه.

 9-5اداره مسئول نگهداري و تعميرات خطوط لوله
 .7انجام عمليات هوازدایی و تزریق گاز بر اساس روش ارائه و تأیيد شده توسط كارگروه متشکل از ادارات بهره
برداري و/یا عمليات ،نگهداري و تعميرات ،بازرسی فنی و HSE

 .2ارزیابی ریسك قبل ،در زمان انجام و بعد از عمليات و نظارت بر اجراي آنها توسط كليه نفرات درگير در
عمليات.
 .0صدور پروانه هاي كار مورد نياز همچون پروانه كار سرد ،پروانه ورود به فضاهاي بسته و سایر پروانه هاي مورد
نياز مطابق با دستورالعملهاي مربوطه.
 .4رعایت كليه اقدامات پيشگيرانه ارائه شده توسط اداره  HSEبراساس بررسی تأیيد صالحيت افراد درگير در
عمليات با توجه به سوابق ،دوره هاي آموزشی و سالمت جسمانی.
 .5معرفی افراد  HSEپيمانکاران و اخذ تأیيدیه امور  HSEدر خصوص صالحيت افراد بر اساس الزامات راهنماي
مدیریت  HSEپيمانکاران به شماره سند NIOC-HSE-SF-GU-00501

 4-5ادارات بازرسي فني
 .7بررسی و تایيد گواهينامه هاي معتبر صحت فنی ماشين آالت و همچنين صحت فنی تجهيزات مورد استفاده.
 .2كنترل و نظارت بر انجام عمليات تميزسازي ،هوازدایی و/یا تزریق گاز بر اساس دستورالعمل تهيه و تایيد شده
مطابق با الزامات این راهنما.
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ملی نفت ایران می باشد.
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 5-5اداره HSE

 .7آماده بودن تيم آتش نشانی در خصوص زمان و مکان انجام عمليات ،پيش بينی اقدامات الزم در خصوص شرایط
اضطراري شامل پيش بينی و استقرار وسایل امداد و نجات و عالئم هشدار دهنده الزم،
 .2تعامل و هماهنگی با نزدیکترین مراكز درمانی قبل از شروع عمليات به منظور آمادگی در شرایط اضطراري و
حوادث بالقوه .
 .0هماهنگی با مسئولين سکونتگاههاي اطراف ،در صورتيکه تأسيسات در نزدیکی سکونتگاهها قرار گرفته باشد.
 .4برنامه ریزي و انجام مانور واكنش در شرایط اضطراري با سناریو انفجار در نزدیکی تاسيسات حساس یا آتش
سوزي در محلی نزدیك به مراكز جمعيتی (در صورت مرتبط بودن).
 .5اطمينان از در دسترس بودن وسائل و تجهيزات ایمنی حفاظتی مورد نياز همچون خاموش كننده هاي پودر و
گاز ،نوار خطر ،نورافکن مناسب.
 .6نظارت بر صدور و تایيد پروانه هاي كار مورد نياز مطابق با الزامات دستورالعملهاي مربوطه.
 .1نظارت بر روند انجام ایمن عمليات هوازدایی و/یا تزریق گاز و انطباق آن با دستورالعملهاي HSE

 .1تعامل با سایر ادارات مرتبط در عمليات هوازدایی و/یا تزریق گاز
 .3انجام گازسنجی هاي مورد نياز قبل از شروع و در حين كار مطابق با استاندارد

 6-5اداره حراست
 .7هماهنگی و تعامل با ادارات مرتبط در عمليات هوازدایی و/یا تزریق گاز.
 .2نظارت بر تردد افراد مجاز در محدوده كار
 .0ارائه گزارش موارد مشکوک و حوادث احتمالی به اداره .HSE

-6

الزامات اختصاصي ايمني در عمليات هوازدايي  /تزريق گاز

جایگزینی یك گاز با گاز دیگر در یك محفظه بسته به دو صورت امکان پذیر می باشد )7( :جابجایی و یا ( )2رقيق سازي
یا اختالط .تقریبا همه فعاليت هاي جایگزینی و تزریق گاز تلفيقی از جابجایی و رقيق سازي است .در عمل غير ممکن
است كه از اختالط گاز تزریقی با گاز یا هوایی كه در صدد جایگزینی آن هستيم جلوگيري شود ولی هر چه ميزان این
اختالط كمتر باشد ،تزریق گاز به صورت بهتري انجام شده است .بازه زمانی تماس سطوح گاز تزریقی و گاز اوليه باید تا
جاي ممکن كوتاه نگه داشته شود .به صورت كلی ،عمليات تزریق گاز  /هوازدایی به دو منظور خارج از سرویس كردن و یا
آماده سازي براي سریس دهی انجام می شود.
سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.
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راهنماي الزامات ايمني در عمليات هوازدايي /تزريق گاز

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-SF-GU-042-00 :

تاریخ بازنگري 7031/34/03 :

شماره بازنگري  :صفر

 هوازدايي با استفاده مستقيم از گاز قابل اشتعال ممنوع مي باشد.-

در صورتی كه سيال داخل لوله گاز قابل اشتعال باشد ،عمليات تزریق گاز  /هوازدایی حتما باید به صورت غير
مستقيم انجام شود .این گاز نباید با هوا تماس داشته باشد و مطابق جدول  7باید گاز خنثی به عنوان واسطه
مورد استفاده قرار گيرد .بدین منظور در ابتدا ،ارتباط قسمت مورد نظر از خط لوله باید از نزدیك ترین و راحت
ترین نقطه از منبع گاز قطع شود .گاز قابل اشتعال موجود در خط لوله باید در محلی تخليه شود كه براي
جلوگيري از تراكم مخلوط قابل اشتعال ،سایز آن به اندازه كافی بزرگ باشد.
جدول  .7عمليات  Purgingبراي خارج از سرویس كردن
*

حداقل طولی از خط لوله كه باید گاز موجود در آن با گاز خنثی جایگزین شود .

سایز خط لوله (اینچ)

بيش از  71متر

½2

بيش از  73متر

3

بيش از  5متر

4

بيش از  0متر

6

هر مقدار طول نياز به جایگزینی دارد.

 8یا بزرگتر

-

براي شروع سرویس دهی خطوط لوله گاز قابل اشتعال ،هواي موجود در خط لوله باید با این گاز جایگزین گردد.
قبل از ورود گاز قابل اشتعال ،لوله باید تا محدوده موجود در جدول  2از گاز خنثی پر شود .براي این منظور باید
جریان نسبتا سریع و پيوسته اي از گاز سوختنی از یك طرف لوله داخل شده و هوا از انتهاي دیگر خط لوله
خارج شود .جریان گاز نباید تا خارج شدن كامل گاز قطع و وصل شود .نقطه تخليه هوا باید در حين فرآیند
مورد توجه و پایش قرار داشته باشد .پس از گاززدایی این نقطه باید مسدود گردد.
جدول  .2عمليات  Purgingبراي شروع سرویس دهی
*

حداقل طولی از خط لوله كه نياز به جایگزینی با گاز خنثی دارد .

سایز خط لوله (اینچ)

بيش از  73متر

3

بيش از  5متر

4

بيش از  0متر

6

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.

صفحه  1از 73

راهنماي الزامات ايمني در عمليات هوازدايي /تزريق گاز

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-SF-GU-042-00 :

تاریخ بازنگري 7031/34/03 :

هر مقدار طول نياز به جایگزینی دارد.
*

شماره بازنگري  :صفر

 8یا بزرگتر

 :بر اساس استاندارد NFPA-54: National Fuel Gas Code

نکاتی كه در ذیل به آنها اشاره می شود باید قبل از تزریق گاز  /هوازدایی ،در حين عمليات و یا پس از انجام عمليات
مورد توجه قرار گرفته و دقيقا رعایت شود.
-7-6

سرپرست و نفرات درگير در فرآیند تزریق گاز باید داراي تجربه قبلی بوده و از نظر دانش فنی و فرآیندي
متخصص باشند .در صورتی كه نفرات داراي تجربه قبلی نباشند حتما باید زیر نظر سرپرست آموزش دیده و
متخصص ،انجام وظيفه نمایند .وظایف عمومی نفرات درگير در عمليات هوازدایی  /تزریق گاز مطابق
دستورالعمل اجرایی اختصاصی عمليات كه توسط كارگروه تدوین شده است ،شامل موارد ذیل می باشد:
 بررسیهاي مهندسی و فرآیندي ،تعيين ميزان دبی و حداقل مدت زمان تزریق گاز ،محاسبه و تامين مقدار
گاز كافی براي عمليات قبل از شروع آن
 كنترل دبی سيال تزریقی
 كنترل تخليه ایمن گاز تزریق شده
 تست كيفيت گاز تزریقی ،آناليز گاز تزریق شده و ارزیابی فرایند تزریق گاز
 ایجاد سيستم مخابراتی قابل اعتماد
 اطالع رسانی عمومی در صورت نياز

-2-6

الزامات دستورالعمل اجرایی كه به صورت اختصاصی براي هر نوع فعاليت مطابق با الزامات این راهنما تهيه
میشود ،باید شامل موارد ذیل باشد كه بهتر است به صورت چك ليست آماده و مورد استفاده قرار گيرد.

الف) موارد كلی و رویه اجرایی اختصاصی تزریق گاز
 -7روش تميزكاري و تزریق گاز مشخص شده باشد.
 -2نقشه هاي خطوط لوله و ابزار دقيق ) (P&IDموجود باشد.
 -0خواص شيميایی و فيزیکی گازها و بخارات قابل اشتعال كه تزریق می شوند ،تخليه می شوند و یا جایگزین
خواهند شد ،باید مشخص شود .تركيب شيميایی ،چگالی و محدوده هاي اشتعال پذیري این گازها باید
مشخص شده باشد.
 -4تمهيدات الزم براي جلوگيري از خطرات ناشی از باقيماندن رسوبات یا سياالت در خط لوله در زمان تخليه
در نظر گرفته شده باشد .ممکن است این رسوبات یا سياالت در حين فرایند تبخير شوند.

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.

صفحه  1از 73

راهنماي الزامات ايمني در عمليات هوازدايي /تزريق گاز

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-SF-GU-042-00 :

تاریخ بازنگري 7031/34/03 :

شماره بازنگري  :صفر

 -5با توجه به درصد گازهاي خروجی ،نوع تست هایی كه باید در ورودي و خروجی گازها انجام شود ،تعيين
شده باشد.
 -6نقاط تزریق یا تخليه گازهاي قابل اشتعال ،خنثی و هوا تعيين شده باشد.
 -1ارزیابی و كنترل محل هاي ورود و خروج گاز صورت گرفته باشد.
 -1در صورت نياز طراحی سيستم لوله كشی موقت انجام شده و موجود باشد.
 -3تجهيزات ایمنی فردي براي تمامی افراد درگير در فرآیند موجود باشد.
 -73آموزش انجام شده باشد و صالحيت افراد مرتبط احراز شده باشد.
 -77بازبينی و تایيدیه هاي مدیریتی مربوطه انجام شده باشد.
 -72موارد مربوط به سرویس دهی مجدد تاسيسات نهایی شده و موجود باشد.
 -70طراحی نهایی ،محل هواكش ها و دریافت كننده 6و ارسال كننده 1توپك انجام شده و موجود باشد.
 -74مجوزهاي كار صادر شده و موجود باشد.
 -75ارزیابی كنترل هاي عملياتی و مهندسی در مواقع اضطراري نظير احتراق ناخواسته گازها صورت گرفته
باشد.
 -76دستورالعملی براي توقف كنترل شده فعاليت ها تدوین شده باشد.
 -71خطرات كار كامال مشخص شده باشد و كنترل الزم جهت مهار خطرات لحاظ گردد.
ب) شرایط محيطی و محل هاي كار
 -7محل خروج مخلوط گازهاي قابل اشتعال و هوا در در خارج از محوطه كاري دقيقا مشخص شده باشد.
 -2دسترسی افرادي كه مستقيما با فرآیند تزریق گاز درگير نيستند به محل انجام كار محدود شده باشد.
 -0محل هایی كه ممکن است گاز در آنها وارد شود (مانند سازه هاي مجاور و محل هایی مانند درب و پنجره
در ساختمان ها) ارزیابی و تعيين شده باشد.
 -4انجام كار گرم در محدوده خطر ممنوع شده باشد.

Pig receiver

6

Pig Launcher

7

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.
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شماره بازنگري  :صفر

 -5قفل كردن 1و برچسب گذاري 3بر روي تجهيزات مرتبط (براي مثال تابلوهاي برق  /شيرهاي ورودي و
خروجی  /مسيرهاي تخليه گازها) انجام شده باشد.
 -6تاثير متغيرهاي محيطی مانند سرعت و جهت باد ،مقدار فشار هوا و دماي محيط بر روي فرایند تزریق گاز
مشخص شده باشد.
 -1جاده ها و ترافيك مسيرهایی كه در اطراف محل انجام كار هستند ،مشخص شده باشد.
 -1توپوگرافی محدوده كار در صورت نياز مشخص شده باشد.
 -3كنترل و یا پایش صدا صورت گيرد.
ج) ارتباطات و مخابرات
 -7توضيحات عمومی قبل از انجام عمليات انجام شده باشد.
 -2مجوزهاي كار (پرميت ها) صادر شده و موجود باشند.
 -0نقش ها و مسئوليت ها مشخص شده باشد.
 -4برنامه شرایط اضطراري تدوین شده و در دسترس باشد.
 -5سيستم هاي آالرم و هشدار دهنده مشخص شده باشد.
 -6اطالع رسانی عمومی در تاسيسات قبل از انجام تزریق گاز انجام شده باشد.
 -1اطالع رسانی عمومی در تاسيسات در انتهاي فرآیند تزریق گاز انجام شده باشد.
 -1اطالع رسانی به نفراتی مانند مسئول اورژانس محلی ،اپراتورهاي فرایندي ،مسئولين ارتباطات كه ممکن
است درگير باشند یا در شرایطی درگير شوند ،انجام شده باشد.

د) كنترل منابع احتراق مطابق بند 71-6
 -7سيگار كشيدن و ایجاد جرقه در محدوده كار ممنوع باشد.
 -2كارگرم در محدوده انجام كار ممنوع باشد.
 -0منابع توليد و تخليه الکتریسيته ساكن مشخص شده باشد.

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.

Lock out

8

Tag out
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تاریخ بازنگري 7031/34/03 :

شماره بازنگري  :صفر

ه) ارزیابی سيستم لوله كشی قبل از تزریق گاز
 -7سيستم لوله كشی در رابطه با باقی مانده مایعات ،جامدات آتشزا و سایر رسوبات داخلی قابل اشتعال
یا احتراق بررسی شده باشد.
 -2اطمينان حاصل شده باشد كه سيستم لوله كشی كامال ایزوله است.
 -0تمام شرایطی كه ممکن است ایمنی فعاليت را دچار اختالل كند مشخص شده باشد.
 -4گازهاي موجود در سيستم و اتمسفر پایش شده باشد.
و) پایش تزریق گاز و ابزار دقيق
 -7از آماده به كار بودن وسایل اندازهگيري و تجهيزات پایش قبل از انجام تزریق گاز اطمينان حاصل
شده باشد.
 -2آموزش كار با تجهيزات ابزار دقيق انجام شده باشد.
 -0كاليبراسيون ها انجام شده باشد.
 -4بازه هاي زمانی پایش و گزارش دهی مشخص شده باشد.
 -5محل هاي نمونه گيري (مانند محل هاي گاز سنجی) مناسب مشخص شده باشد.
 -6بررسی هاي عمومی در نزدیکی محل هاي تخليه و تزریق گاز انجام شده باشد.
اگر به هر ترتيبی فعاليت تزریق گاز یا تميزكاري از رویه اجرایی تدوین و نوشته شده منحرف شده و انجام ایمن كار
ممکن نباشد ،فعاليت مذكور باید طی یك دستورالعمل  stand-downمتوقف شود.
-0-6

قبل از انجام عمليات تميزسازي ،هوازدایی و تزریق گاز باید تست فشار بر روي خط لوله انجام شده و تایيدیه بازرسی
فنی مبنی بر استاندارد بودن مواد ،طراحی ،ساخت و عمليات نصب اخذ گردد.

-4-6

رویه اجرایی تست فشار و بازرسی فنی باید مستند شود .اگر سيستم خطوط لوله بر اساس استاندارد NFPA 54

طراحی شده باشد ،تست فشار و بازرسی فنی باید منطبق با فصل هشتم  NFPA 54بوده و اگر طراحی بر مبناي
 ASME B31.1یا  ASME B31.3انجام شده باشد ،انطباق با فصل ششم این استانداردها مورد نياز است .اگر تست
فشار بر مبناي استاندارد  ASME B31.1انجام شود ،گاز اكسيژن مورد تایيد نبوده و گاز مورد استفاده در تست تنها
می تواند هوا ،دي كسيد كربن و یا گاز خنثی باشد.
-5-6

قبل از شروع عمليات اجرایی ،كليه الزامات و چك ليست هاي ایمنی مکتوب مربوط به فرایند تزریق گاز یا تميز
سازي كه شامل ارزیابی خطرات ،خطاها و ایرادات مربوط به هر مرحله از دستورالعمل و ریسك هاي عملياتی

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.

صفحه  77از 73

راهنماي الزامات ايمني در عمليات هوازدايي /تزريق گاز

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-SF-GU-042-00 :

تاریخ بازنگري 7031/34/03 :

شماره بازنگري  :صفر

(ایمنی،خوردگی ،محيط زیست و اموال) به همراه انجام اقدامات اصالحی كاهش ریسك ،می بایست ارزیابی و توسط
ریيس (نماینده) نگهداري و تعميرات تایيد شده باشد.
-6-6

در صورت ایجاد تغيير احتمالی در مواد ،تجهيزات مانند لخته گير ،مسيرهاي تخليه گاز و مایعات 73و  ...در خطوط
لوله ،دستورالعملهاي فرآیندي و تاسيسات می بایست مطابق با الزامات راهنماي مدیریت تغيير ( )MOCابالغی از
مدیریت  HSEشركت ملی نفت ایران به شماره سند  NIOC-HSE-SF-GU-007-00و با تائيد اداره  HSEآن شركت
صورت پذیرد.

-1-6

مستندات به شرح زیر باید به صورت مکتوب موجود باشد:
(الف) رویه هاي اجرایی تميز سازي و تزریق گاز براي سيستم هاي مختلف بصورت جداگانه باید مستند شده و در
سایت موجود باشد.
(ب) مستندات مربوط به الزامات و چك ليست هاي ایمنی كه شامل موارد زیر است باید موجود باشد.
 -7نام شخص ،نام شركت و آدرس توسعه دهنده اوليه و سایر نفراتی كه در اعتبارسنجی دخيل هستند.
 -2نام ،نام شركت و آدرس اشخاص بهره بردار یا اپراتور
 -0تاریخ آماده سازي و تاریخ هایی كه تغييراتی در سيستم داده شده است.
 -4همه رویه هاي اجرایی مربوط به تغييراتی كه براي كاهش ریسك ها انجام شده است و هر شرایط محدود
كننده اي كه در مستندات مدیریت تغيير آورده شده است (بند .)6-6
(ج) تمامی مستندات و اطالعات گردآوري شده در حين عمليات هوازدایی  /تزریق گاز شامل پرميت ها ،داده هاي
گازسنجی ،تغييرات صورت گرفته و تست هاي انجام شده
(د) تمامی مستندات و رویه هاي اجرایی تميز سازي و تزریق گاز باید حداقل به مدت  2سال بایگانی شود.

-1-6

همه نفراتی كه به نوعی با عمليات این استاندارد درگير هستند باید آموزش هاي الزم در رابطه با كار خود را دیده
باشند .این آموزش ها می تواند شامل خطرات گازهاي اشتعال پذیر ،خطرات سایر گازهاي خنثی یا فشرده كه براي
تزریق گاز استفاده میشوند ،حمل ایمن گازهاي قابل اشتعال و فشرده ،رویههاي اجرایی شرایط اضطراري و
سياستهاي شركت باشد .كليه آموزشها باید مستند شده و توسط افراد خبره ارایه شده باشند.

-3-6

مستندات آموزش باید حداقل  5سال پس از تاریخ اتمام آموزشها بایگانی شده و نگهداري شوند.

Vent, drain
سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.
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صفحه  72از 73

راهنماي الزامات ايمني در عمليات هوازدايي /تزريق گاز

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-SF-GU-042-00 :

تاریخ بازنگري 7031/34/03 :

شماره بازنگري  :صفر

 -73-6قبل از شروع عمليات مربوط به تميزكاري و یا تزریق گاز كليه نفراتی كه در محدوده تحت تاثير این عمليات قرار
دارند باید نسبت به خطرات آگاه باشند .تابلو و عالئم هشداردهنده متناسب با انواع خطرات هر فعاليت باید نصب
شده باشد.
 -77-6نفراتی كه در عمليات تميز سازي و یا تزریق گاز دخيل نيستند نباید در منطقه تحت تاثير تردد نمایند.
 -72-6در صورتی كه امکان قسمت بندي و تميزكاري خط در قسمت هاي جداگانه وجود دارد ،باید این كار قبل از تميز
كاري كل خط انجام شده و برنامه ریزي الزم در این زمينه انجام شده باشد.
 -70-6قبل از انجام فعاليت تميزكاري یا تزریق گاز باید ساپورت ها و هنگرها یا سایر وسایلی كه از حركات ناخواسته خط
لوله جلوگيري می كنند مطابق با دستورالعمل در مسير خط لوله نصب شوند.
 -74-6مسير خط حتما باید به صورت چشمی بازدید شده و اتکا به نقشه ها به تنهایی كفایت نمی كند .همچنين ،همه
ورودي و خروجی هاي بسته شده باید از نظر نشتی چك شوند .ابزارهاي پایش آنالین نيز باید در طول فرایند
احتمال وجود نشتی و تغييرات ناخواسته در سيستم را بررسی نمایند.
 -75-6در صورتی كه تزریق گاز در خطوط لوله ساخته شده از پالستيك انجام می شود ،باید تمهيدات ایمنی ویژه اي به كار
گرفته شود.
 -7همه لوله هایی كه در منطقه عمليات قر ار دارند ،قبل از انجام هرگونه عمليات كه به آزاد شدن گاز می
انجامد ،استفاده از پارچه هاي جاذب رطوبت مثل حوله توصيه می شود.
 -2پارچه مورد استفاده باید همواره مرطوب نگه داشته شود.
 -0استفاده از مواد مایع ظرفشویی به همراه آب به مرطوب شدن همه قسمت هاي لوله كمك می كند .البته در
استفاده از مواد شوینده باید به مقاومت در برابر ترک هاي تنش محيطی پالستيك 77توجه شود.
 -76-6در همه انواع عمليات تزریق گاز یا هوازدایی باید دقت شود كه نسبت هاي اختالط گاز سوختنی و هوا (داخل لولهها
و یا در محوطه هاي بسته) به گونه اي باشد كه در محدوده اشتعال قرار نگيرد .آگاهی از حدود اشتعال گازها هنگامی
است كه با هوا مخلوط می شوند ( LELو  )UELاز الزامات عمليات تزریق گاز است .حدود اشتعال بعضی گازها در
پيوست (الف) آورده شده است .توصيه می شود كه در محاسبات ،فاكتور ضریب اطمينان نيز گنجانده شود.
با توجه به فعل و انفعاالت دیناميکی بين گاز هيدروژن و گازهاي خنثی ،الزم است مقدار گاز هيدروژن اندازه گيري
شده و نسبت به حجم تزریقی گازهاي خنثی علی الخصوص نيتروژن و آرگون تمهيدات الزم اندیشيده شود .براي
اطالعات دقيقتر به مراجع مورد استفاده در تهيه این مستند مراجعه شود.

Environmental Stress Crack Resistance
سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.
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صفحه  70از 73

راهنماي الزامات ايمني در عمليات هوازدايي /تزريق گاز

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-SF-GU-042-00 :

تاریخ بازنگري 7031/34/03 :

شماره بازنگري  :صفر

 -71-6در حين عمليات تزریق گاز الزم است كه همه منابع احتراق حذف شده و یا تحت كنترل باشند .این منابع را می
توان در دسته هاي زیر طبقه بندي كرد )7( .شعله ها شامل انواع آتش ،مشعل ،كبریت ،سيگار ،آبگرمکن ،مواد در
حال سوختن )2( ،جرقه و قوس الکتریکی شامل چراغ قوه هاي غير از ضد انفجار ،تلفن همراه ،جرقه زن ها ،جرقه
هاي ناشی از موتورها و غيره ،الکتریسيته ساكن ،رعد و برق ،جرقه هاي ناشی از ابزار (ابزار جوشکاري و برشکاري و
غيره) ،جامداتی كه با سرعت زیاد داخل لوله در حركت باشند و ( )0مواد با حرارت باال نظير فلزات یا فيالمنت هاي
سرخ شده ،چراغ هاي الکتریکی و ( )4مواد جامد قابل اشتعال

72

مانند رسوبات سولفيد آهن یا سایر موادي كه به

راحتی اكسيد می شوند ،در صورتی كه تركيب گاز – هوا وجود داشته باشد .همچنين دماي احتراق خودبخودي

70

مواد باید در نظر گرفته شود.
 -71-6هنگامی كه غلظت سولفور موجود در خط لوله زیاد است ،باید آزمایشات كافی در رابطه با وجود سولفيد آهن در خط
لوله انجام شود .وجود سولفيد آهن كه از مواد خود مشتعل شونده است ،ممکن است سبب آتش سوزي و انفجار
پيش بينی نشده گردد .دقت شود كه براي جلوگيري از اشتعال خودبخود سولفيد آهن ،این ماده باید خيس باقی
بماند.
 -73-6از آنجایی كه در بسياري از موارد تزریق گاز براي آماده كردن محيط به منظور عمليات تعميراتی انجام شده و
خطرات جانی براي پرسنل تعميراتی وجود خواهد داشت ،تستهاي قابل اطمينان براي اندازه گيري مقدار گازها در
خطوط لوله و محفظه ها باید در دسترس باشند .این تست ها در طول مدت انجام تعميرات نيز باید ادامه داشته باشد
زیرا در صورت وجود مایعات ،تبخير گاز در طی عمليات ادامه خواهد داشت .گازهاي خنثی كه براي تزریق گاز
استفاده می شود ،اغلب نيتروژن یا دي اكسيد كربن هستند و از استنشاق این گازها نيز بایستی پرهيز شود .به همين
دليل ورود به ترانشه ها ،حوضچه شيرها ،دریچه هاي آدم-رو 74و سایر فضاهاي مشابه كه تخليه گاز از آنها صورت
میگيرد ممنوع است .البته باید توجه شود كه مجاري تخليه گاز متناسب بوده و تخليه گازها به خوبی صورت گيرد.
تنفس درازمدت اتمسفري كه داراي مقادیر اكسيژن كمتر از حالت نرمال ( )%27هستند ،مشکل زا است .ورود و باقی
ماندن در اتمسفر داراي مقادیر كمتر از  %7395اكسيژن توصيه نمی شود مگر اینکه وسایل تنفسی فردي مورد
استفاده قرار گيرد .در موارد ورود به اتمسفر با مقدار اكسيژن كم و یا بدون اكسيژن ،ممکن است انسان بدون آگاهی
قبلی و به صورت ناگهانی دچار افت هوشياري شود .از این رو اندازه گيري مقدار اكسيژن در هواي تنفسی ضروري

Pyrophoric

12

Auto-Ignition Temperature

13

Man-Hole

14

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.

صفحه  74از 73

راهنماي الزامات ايمني در عمليات هوازدايي /تزريق گاز

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-SF-GU-042-00 :

تاریخ بازنگري 7031/34/03 :

شماره بازنگري  :صفر

است .براي اطمينان از انجام كار ایمن ،باید از تمهيدات مربوط به كار در محيطهاي داراي مقادیر اكسيژن ناكافی و
فضاهاي بسته در راهنماها و دستورالعملهاي  HSEمربوط به فضاهاي بسته 75ذكر شده است.
همچنين گازهاي ناشی از احتراق كه گاهی به عنوان گاز خنثی استفاده می شوند ،اغلب داراي مقادیري گاز
مونواكسيد كربن هستند كه با توجه به مقدار آن ممکن است مسموميت ایجاد نماید .تاثيرات تنفس در هوایی كه
حاوي مقادیري گازها و بخارات سمی باشد ،در جدول  0جمع بندي شده است.
جدول .0تاثيرات گازها بر روي سالمتی

گاز

مقدار گاز

تاثيرات روي سالمتی

ردیف
7

دي اكسيد كربن

0333ppm

افزایش فشار خون؛ كاهش شنوایی

2

دي اكسيد كربن

5333Ppm

گازگرفتگی و بيحالی ناشی از آن در طی  03دقيقه

0

دي اكسيد كربن

1333-7333 ppm

گازگرفتگی و ناهوشياري در طی چند دقيقه

4

منوكسيد كربن

53ppm

احساس سنگينی در قلب؛ سردرد؛ سياهی چشم در طی چند دقيقه

سولفيد هيدروژن 733 ppm

سرفه؛ سياهی چشم؛ از دست رفتن حس بویایی؛ خواب آلودگی در
طی چند دقيقه

6

سولفيد هيدروژن 253 ppm

خطر مرگ در عرض چند ساعت

1

سولفيد هيدروژن 633 ppm

خطر مرگ در عرض چند دقيقه

5

1
3

73

گاز آمونياک

----

مرگ بر اثر اسپاسم ریوي؛ حداكثر مقدار مورد قبول،53 ppm :
حداكثر  1ساعت در روز

متانول

233 ppm

تاثير بر روي سيستم عصبی مركزي و كبد در صورت استنشاق به
مدت زمان طوالنی

طبيعی،
گاز
،SNG ،LNG
LPG

وجود این گازها در صورتی كه همراه با مونوكسيد كربن یا سولفيد
هيدورژن نباشند ،هرچند به صورت معمولی تاثير منفی بر سالمت
انسان ندارند ولی در صورتی كه درصد اكسيژن هوا را كاهش داده
باشند براي سالمت انسان مضر هستند.

 -23-6وجود دستگاه پرتابل اندازه گيري انواع گازها و اكسيژن كه قابليت اندازه گيري  LELو درصد حجمی صفر تا 733
گازهاي قابل اشتعال را داشته باشد به تعداد گروه هاي عملياتی مستقر در منطقه عملياتی الزامی است .اطمينان از
صحت عملکرد این دستگاهها قبل از شروع عمليات الزامی است.

Confined Spaces
سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.
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صفحه  75از 73

راهنماي الزامات ايمني در عمليات هوازدايي /تزريق گاز

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-SF-GU-042-00 :

تاریخ بازنگري 7031/34/03 :

شماره بازنگري  :صفر

 -27-6برشکاري ،جوشکاري و فرآیندهاي مشابه باید منطبق بر استانداردها و دستورالعمل ابالغی "ایمنی در عمليات
جوشکاري و برشکاري" بر اساس سند شماره  NIOC-HSE-SF-GU-024-00انجام گيرد.
 -22-6در هر صورت كار گرم در محدوده منطقه تحت تاثير كه توسط رویه اجرایی مدون براي عمليات تميزسازي ،هوازدایی
و تزریق گاز تعيين می شود ،ممنوع است؛ مگر در مواردي كه سيستم خط لوله یا قسمتی از آن به منظور خارج از
سرویس نمودن تزریق گاز شده باشد.
 -20-6اندازه گيري و پایش ميز ان رطوبت در گازها هنگامی كه تزریق گاز در مخازن  LNGانجام می شود و همچنين سایر
مواردي كه رطوبت قابل صرف نظر كردن نيست الزامی است.
 -24-6تمهيدات ویژه ایمنی در زمان عمليات بر روي خطوط لوله انتقال سياالتی مانند نفت ،نفت خام و گازویيل باید در
نظر گرفته شود .اولين قدم در عمليات تزریق گاز ،خالی نمودن لوله از سيال انتقالی است .گاهی مواقع در صورتی كه
مقادیر نسبتا كمی سيال در لوله باقيمانده باشد ،عمليات تزریق گاز قابل انجام است.


تخليه گاز قابل اشتعال به اتمسفر باید به حداقل رسانده شود .براي این منظور می توان از انتقال این گاز به سایر
قسمت هاي سيستم استفاده نمود.



در صورت الزام به رها كردن گاز در اتمسفر باید از لوله هاي تخليه به حد كافی بلند استفاده شده و گاز فوق الذكر
باید بدون ایجاد خطر براي كارگران ،جمعيت ساكن و تاسيسات تخليه شود .بنابر این در انتخاب جاي محل تخليه گاز
باید به خطوط انتقال برق هوایی ،موقعيت فرودگاه ها ،ساختمانها و سایر منابع احتراق توجه شود .همچنين انجام
تخليه گاز حتی المقدور در هوا ي بارانی و وقوع رعد و برق نباشد .در رابطه با گازهایی نظير  H2Sكه از هوا سنگين تر
هستند ،تمهيدات الزم باید در نظر گرفته شود.

 -25-6تزریق گاز باید در همه تجهيزاتی كه براي عمليات تزریق گاز  /هوازدایی استفاده میشوند ،قبل از شروع فرآیند انجام
شده باشد .این تجهيزات مواردي شامل لولهها ،شيرها و فيتينگ ها هستند .در لوله اي كه براي تزریق گاز استفاده
می شود نيز باید حداقل چهار بار تزریق گاز صورت گرفته باشد.
 -26-6اتصال الکتریکی بين سيلندر گاز ،تجهيزات و خط لوله مورد نظر براي تزریق گاز باید برقرار باشد .براي این منظور
می توان از لوله فلزي براي انتقال گاز استفاده كرده و یا اتصال الکتریکی با كابل با مقطع بزرگتر از  2ميلی متر مربع
بين قطعات سيستم برقرار نمود تا الکتریسيته ساكن تخليه شود.
 -21-6جریان حفاظت كاتدي در نزدیك ترین ایستگاه و در صورت لزوم ایستگاه هاي ماقبل و مابعد باید قطع شود.
همچنين براي اطمينان بيشتر كابل خنثی از لوله به زمين جهت ممانعت از ایجاد جرقه و تخليه الکتریسيته ساكن
برقرار گردد.

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.

صفحه  76از 73

راهنماي الزامات ايمني در عمليات هوازدايي /تزريق گاز

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

كد مدرک NIOC-HSE-SF-GU-042-00 :

تاریخ بازنگري 7031/34/03 :

شماره بازنگري  :صفر

 -21-6قبل از هر بار راهاندازي خط لوله ،دستورالعمل پيش راه اندازي خط لوله براساس راهنماي  PSSRابالغ شده مدیریت
 HSEشركت ملی نفت ایران به شماره سند  ،NIOC-HSE-SF-GU-002-01باید تهيه و پياده سازي شود.
 -23-6دستورالعمل اجرایی سيستم پروانه كار براساس راهنماي استقرار و توسعه سيستم پروانه كار شركت ملی نفت ایران
به شماره سند  NIOC-HSE-SF-GU-010-00باید جهت عمليات هوازدایی  /تزریق گاز رعایت شود.
 -03-6به منظور حصول اطمينان از وضعيت سالمت و كاركرد صحيح خطوط لوله ،اتصاالت و تاسيسات ،انجام بازرسی فنی
دورهاي و سيستم تعميرات پيشگيرانه منظم توصيه می شود.
 -07-6قبل از هرگونه تخليه گاز بایستی جهت باد تعيين گردد تا گاز به سمت تأسيسات و تجهيزات و منابع حرارتی نظير
بویلرها و كوره ها حركت ننماید .با توجه به جهت وزش باد ،مشعل فلرها باید خاموش باشد.
 -02-6رادیو و وسایل ارتباط ماهواره اي ضد انفجار باید به تعداد الزم مهيا شده باشد.
 -00-6نحوه مواجهه با حوادث احتمالی ،شرایط اضطراري و انتقال مصدوم به بيمارستان قبل از شروع عمليات هوازدایی /
تزریق گاز باید مشخص شده و در صورت نياز تمرین شده باشد .براي اطالع از جزئيات رفتار در شرایط اضطراري به
سند "سيستم فرماندهی حادثه" ابالغ شده توسط مدیرعامل شركت ملی نفت به شماره NIOC-HSE-PC-GU-

 017-00مراجعه گردد.
 -04-6خودروهاي آ تش نشانی و ادوات ایمنی و آتش نشانی ،تجهيزات اطفاء حریق در زمان عمليات هوازدایی  /تزریق گاز و
دیگر تجهيزات ایمنی مورد نياز از قبيل وجود وسایل روشنایی ضدانفجار باید براي هر منطقه عملياتی به صورت
مجزا تامين شده باشد.
 -05-6تجهيزات در حوزه امداد و نجات از قبيل هليکوپتر و آمبوالنس تامين شده و در دسترس باشد.
 -06-6دستگاههاي تنفسی در صورت ورود به داخل خط لوله یا مخزن ،دستگاههاي تنفسی مورد نظر باید از نوع Trolley

چرخدار به نحوي كه منبع هواي درنظر گرفته شده براي فردي كه داخل فضا می شود در بيرون محفظه مستقر و
مجهز به  Air Lineباشد .استفاده از دستگاههاي تنفسی كوله پشتی در این عمليات ممنوع می باشد.
 -01-6تجهيزات حفاظت فردي شامل كفش ایمنی ،لباس كار یکسره و مقاوم در برابر آتش ،گوشی ایمنی ،كاله ایمنی،
حفاظ صورت ،عينك ایمنی براي كليه افراد درگير در عمليات هوازدایی  /تزریق گاز تامين شده باشد .استفاده از
كليه تجهيزات حفاظت فردي مناسب توسط پرسنل درگير در عمليات الزامی است.
 -01-6عمليات هوازدایی  /تزریق گاز بایستی در شرایط مساعد جوي (غير طوفانی و عدم وجود رعد و برق) و حتی المقدور
در طول روز انجام شده و در زمان نامساعد بودن هوا ،هوازدایی  /تزریق گاز انجام نگردد.
 -03-6در مورد هر نوع فعاليت پيش بينی نشده ،انجام هرگونه اقدام می بایست با تائيد ریيس  HSEشركت صورت پذیرد.

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.

صفحه  71از 73

 تزريق گاز/راهنماي الزامات ايمني در عمليات هوازدايي
 صفر: شماره بازنگري

7031/34/03 : تاریخ بازنگري

NIOC-HSE-SF-GU-042-00 : كد مدرک

 ايمني و محيط زيست،مديريت بهداشت

منابع و ماخذ

-1



National Fire Protection Association, NFPA-56, Standard for Fire and Explosion Prevention
During Cleaning and Purging of Flammable Gas Piping Systems



Purging Principles and Practice, American Gas Associations



National Fire Protection Association, NFPA-54, National Fuel Gas Code



National Fire Protection Association, NFPA-69, Standard on Explosion Prevention Systems.



OSHA 29CFR Part 1926, Confined Spaces in Construction; final rules



Hazardous Chemical Handbook, Butterworth Heinemann Publication

73  از71 صفحه

 شركتHSE  تهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریتHSE سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت
.ملی نفت ایران می باشد

راهنماي الزامات ايمني در عمليات هوازدايي /تزريق گاز

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

-8

كد مدرک NIOC-HSE-SF-GU-042-00 :

تاریخ بازنگري 7031/34/03 :

شماره بازنگري  :صفر

پيوست ها
پيوست (الف)
حدود احتراق گاز ها و بخارات ،درصد در هوا
گاز
هيدروژن

LEL
4

UEL
15

مونوكسيد كربن

7295

14

امونياک

7595

2696

سولفيد هيدروژن

490

4595

دي سولفيد كربن

7925

44

متان

590

74

اتان

0

7295

پروپان

292

395

بوتان

793

195

ایزو  -بوتان

701

194

پنتان

795

191

هگزان

792

195

اكتان

7

092

اتيلن

097

02

پروپيلن

294

7390

بوتادین

2

7795

استيلن

295

17

بنزن

794

197

تولوئن

7921

6915

استایرن

797

697

 - Oزایلن

7

6

نفتالن

393

------

نفتا

797

6

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهاي سيستم مدیریت  HSEتهيه گردیده و كليه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به مدیریت  HSEشركت
ملی نفت ایران می باشد.
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