فرم درس آموزي از حوادث
Accident Lesson Learned Form
حادثه :انفجار و آتشسوزي

زمان وقوع حادثه :تير 9318

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست
محل حادثه :سكوي گازي پارس جنوبي

مقدمه :حوادث در خطوط لوله اغلب ناشي از یكي از عوامل خوردگي ،طراحي اشتباه ،شخص ثالث و یا بهره برداري ناصحيح مي باشد .هر چند عامل خوردگي و روش هاي مقابله با آن تقریبا کالسه شده است و
استفاده از تمهيداتي جهت جلوگيري از خوردگي و همچنين اقدامات کنترلي نظير انجام بازرسي هاي فني دقيق و به موقع در اغلب شرکتهاي بزرگ نفتي نهادینه شده و انجام ميشود ،ولي همچنان حوادث
بزرگ ناشي از خوردگي بيش از  %33حوادث خطوط لوله انتقال در دنيا را شامل ميشوند .یكي از انواع خوردگي ،خوردگي ناشي از ميعان رطوبت به همراه ترکيبات اسيدي روي دیواره داخلي خط لوله است .با
توجه به تغييرات شرایط سيال و محيط در مورد قسمت هاي مختلف خط لوله ،پایش ميزان خوردگي باید به دقت و بر اساس ارزیابي ریسک و منطقه بندي دقيق خط لوله انجام شود.

شرح حادثه:
در ساعت  91:91در یكي از سكوهاي گازي پارس جنوبي ،انفجار شدیدي در خط لوله  33اینچ در نزدیكي خروجي  Pig Launcherرخ ميدهد که باعث تشكيل  Fire Ballميگردد و متعاقباً سكو به صورت
خودکار در حالت  Total Shutdownقرار ميگيرد.خط لوله مذکور در این قسمت به صورت  bendاجرا شده و داراي ضخامت حدوداً  38ميلي متر و فشار عملياتي  931barبوده است .این قسمت از خط لوله
به علت بسته بودن شيرهاي انتهایي ( MOV3و  )MOV4از یک طرف و اتصال خط لوله " 31خروجي فرایند از طرف دیگر ،داراي جریان گاز نبوده ولي گاز با فشار عملياتي  931barدر آن قسمت Trap

شده بود .با توجه به بررسي و مشاهدات ميداني انجام شده ،علت حادثه خوردگي داخلي یكنواخت در خط لوله  33اینچ بين  Tie-Inخط  31اینچ و  Pig Launcherسكو مي باشد.

تجزيه و تحليل علل حادثه:
علل مستقيم : )Direct Causes( :انفجار و آتشسوزي در اثر خوردگي داخلي یكنواخت بسيار شدید در خط  33اینچ (بين  Tie-inخط  31اینچ و )pig Launcher
علل غير مستقيم:)Unsafe Acts & Unsafe Condition(:






نقص در عملكرد بازرسي فني و پایش خوردگي
نقص در انجام توپک راني هوشمند
نقص در طراحي
نقص در فرآیند انجام ارزیابي ریسک
نقص در سيستمهاي ایمني و آتشنشاني
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علل ريشه ای ()Root Causes
o
o
o
o
o

نقص در استقرار سيستم مدیریت یكپارچگي
نقص در سيستم بازرسي فني و حفاظت از خوردگي
استقرار نفرات در سكوي Unmanned
استقرار نفرات بيش از مقدار ظرفيت قایق نجات ()Life Boat
نقص در برنامههاي نظارتي واحدهاي عملياتي مانند :بازرسي فني و ایمني

راهكارهاي پيشنهادي جهت پيشگيري از تكرار حادثه:
انجام پيگراني هوشمند خطوط لوله
بازبيني فرآیند  RBIو استفاده از این فرآیند.
اصالح محلهاي پایش خوردگي و دقت در انجام صحيح و به موقع این پایشها.
استقرار سيستم مدیریت یكپارچگي )(Integrity Management System
اصالح سيستمهاي آتشنشاني ( )F&G ،Twin Agent ،CO2موجود بر روي سكوها و اطمينان از کارائي و عملياتي بودن آنها
کاهش تعداد نفرات شاغل روي سكو بر اساس ظرفيت  shelterسكوها
انجام اقدامات الزم جهت تهيه شناورهاي آتشخوار مطابق با الزامات قيد شده در استانداردهاي DNV part5-Ch7 ،NFPA1925

ایجاد و برقراري سيستم نظارتي مستمر و مدون به منظور اطمينان از صحت اجراي الزامات استاندادرهاي ایمني و بازرسي فني
بازنگري در شناسایي خطرات ،ارزیابي و کنترل ریسکهاي محيط کار.
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بررسي وضعيت خوردگي داخلي روي سكوهاي همسان.

