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سخن سردبیر
چرا صنعت نفت ركورد دار حوادث شد؟!
انفجارهای پیدرپی در صنعت پتروشیمی در حالی خبرساز شدهاند که آخرین موررد در هشوت
مرداد ماه جاری در مخزن پتروشیمی کرمانشاه پیش آمد .پیش از این حادثه ،که خرشبختانه با
خسارت جانی همراه نبرد ،یک حادثه دیگر در یكی از شوررهای شوماغ بور کشورر بوه ت وت
انفجار کپسرغ گاز ،ت یرب اقدامات درمانی ،باتث فرت چند تن از همرطنانمان شد .یكی دیگور
از حرادثی کوه اواسوت تیرمواه سواغ جواری خبرسواز شود ،نشوت در یكوی از مخوازن مجتمو
برت ی سینا در ماهشرر برد که حدود  06هزار یررو خسارت به بار آورد.
اگر چه در شش ماه اوغ ساغ جاری رکررد حرادث در سطح صونعت نفوت شكسوته شود ،ولوی
متأسفانه نتایج ریشه یابی و تجزیه و تح یل کارشناسانه هر یک از آنرا محرمانه ماند .با نگاهی بر
ثبت حرادث در صنای نفت ،گاز و پتروشیمی در ساغ جاری ،با  11موررد حادثوه آتوشسورزی،
انفجار و سقرط از ارتفاع رکررد انرا شكسته شد که در جریان آن خسارتهای سونگین موالی و
انسانی به بار آمد .در پتروشیمی شرید تندگریان ،دو حادثه به فاص ه  5روز در تابستان گذشوته
و سپس آتشسرزی و انفجار در واحد پارازی ین پتروشیمی بورت ی ،آتوشسورزی در خوت لرلوه
اتی ن بر  ،از نمرنههای پر خسارت محسر میشورند کوه در منواب خبوری و اطوسع رسوانی
تح یل ت می درباره آنرا دیده نمیشرد .نكته مر نسبت به تموامی ایون حورادث آن اسوت کوه
تاکنرن گزارش جامعی درباره دالیل بروز این حرادث حتی برای مجمرته وزارت نفت که ماهانوه
گزارشرا و ماهنامههای رنگینی در آن به چاپ میرسد ،منتشر نشده اسوت و در پوارهای مورارد
همه مسئرلیتها به سادگی بر ترده بخش خصرصی گذاشته شده است.
وقرع  7حادثوه تنروا در  116روز در کنوار بوروز حورادث متعودد سوالرای گذشوته در صونعت
پتروشیمی ،نشان میدهد این صنعت در بخش  HSEنیازمند ایجاد تغییرات راهبردی است.
جدول حوادث اخیر صنعت نفت
نوع حادثه

محل وقوع حادثه

تلفات انسانی

آتشسرزی

پتروشیمی تندگریان در ماهشرر

وووو

سقرط از ارتفاع

پتروشیمی بندر امام در ماهشرر

یک نفر کشته

انفجار و آتشسرزی

پتروشیمی برت ی در ماهشرر/
نربت دوم نشت مراد شیمیایی

 9مصدوم

آتشسرزی

خت لرله اتی ن بر

وووو

انفجار و آتشسرزی

خت لرله میعانات گازی در مارون

یک نفر کشته

آتشسرزی

مخزن ذخیرهسازی پتروشیمی
بیسترن در کرمانشاه

وووو

تصادف

برخررد نفتكش ایرانی با کشتی کانتینربر

وووو

آتشسرزی

آتشسرزی اتاق کنترغ پایانه
پتروشیمی پارس

وووو

انفجار و آتشسرزی

خت لرله  24اینچ گاز گناوه

یک نفر کشته و
سه نفر مصدوم

آتشسرزی

واحد تقطیر پاالیشگاه آبادان

وووو

ردیف

محل وقوع حادثه

نوع حادثه

زمان وقوع

نوع خسارت

1

پتروشیمی برت ی سینا

آتشسرزی

95/2/10

مالی

4

پتروشیمی تندگریان

آتشسرزی

95/4/11

مالی

1

پتروشیمی مارون

سقرط

95/1/11

جانی

2

پتروشیمی ایسم

سقرط

95/4/11

جانی

5

پتروشیمی ایسم

سقرط

95/4/14

جانی

0

انبار پتروشیمی در جاده ق

آتشسرزی

95/2/9

مالی

7

پتروشیمی بندر امام

سقرط

95/1/2

جانی

با نگاهی بر گزارشرا و مصاحبه هوای انجوام شوده بوا برخوی کارشناسوان مسوئرغ در واحودهای
فراین دی و ایمنی ،ریشه اص ی در وقرع چنین حرادثی در تدم ترجه به ترامل فرایندی و انسانی
دانسته شده است .مثسً ،اگر حرارت در حین کارهای تعمیراتی منجر بوه آتوشسورزی و انفجوار
شرد ،باید دقیقاً مطالعه شرد که آیا این اقدامات مربرط به صدور مجرزهای ( )permitنادرست و
بیرکارشناسانه برده است؟ و یا تدم دقت و تجدیدنظر در نحره نمرنهگیری از خطرط لرله (مثسً
هگزان) ،بررسی درصد ترکیب اجزاء درون لرله ترست کارکنان بوا احتمواغ فرسوردگی خطورط،
نشتی مبدغهای حرارتی و پمپها ،بررسی مشكست ابزار دقیق ،جدی نگورفتن فرسوردگیهوا،
بیبت نیروهای امداد و نجات آتشنشانی در حین تعمیرات اساسی ،جدی گرفته نشودن صودور
مجرز کارها ،از سایر مرارد مرمی است که رتایت نشده است؟.
در برخی مطالعات ت می ،ترسی درخت حرادث ( )event tree faultsو شناسوایی ت ول اصو ی
این حرادث ظاهراً پراکنده ،که به مثابه شاخههای تنه اص ی آن درخوت تمول مویکننود ،خورد
میترانند نقش تعیینکنندهای در ارزیوابی و ریشوهیوابی ایون حورادث بوازی کننود .از بررسوی
گزارشرای اولیه این حرادث ،میتران ترامل زیر را در بروز این حرادث مؤثر شمرد:
 -1تدم پایبندی به مرارد ایمنی و بی ترجری به دستررات و قرانین مربرطه؛
 -4فقدان آمرزشهای تخصصی؛
 -1تدم رضایت شغ ی کارکنان ،دستمزدها و حقرقهای پایین و دلسردی آنان؛
 -2اصل شمردن ترلید و ک برا دادن به اهمیت سسمت و ارزش نیروی انسانی؛
 -5بیترجری در تعمیرات و نگرداشت تجریزات فرایندی و بازرسیهای فنی؛
 -0سپردن امرر حساس و مدیریتها به افراد بیتجربه و فاقد صسحیت؛
 -7فرایند خصرصیسازی بیرویه و خارج از فرایندهایقانرنی؛
 -8ک رنگ شدن تعرد به اصرغ استانداردهای مرندسی و رویههای ایمنی؛
 -9برور و سرلانگاری پرسنل در اجرای امرر؛
 -16سپردن امرر به افرادی با مدارک تحصی ی باال به جای استفاده از افوراد کوارآزمرده و بوا
تجربه.
اگر فرض کنی تنرا برخی از مرارد پیشگفته از ترامل وقرع حرادث ساغ جاری بوردهانود ،ایون
پرسش پیش میآید که تریه یک پرسشنامه ساده و تكمیل آن از سری کارکنان یوک واحود یوا
مجتم ترلیدی برای تشخیص ترامل مؤثر در بروز یک حادثه و اتسم آن در مجست رنگارنگ و
بیثمر که در سطح گستردهای از صنعت و وزارت نفت منتشر میشرند یک امر محرمانه اسوت؟
آیا ذکر اینكه هیچكدام از حرادث «ریشههای تعمدی نداشته و با هدف اخسغ در چرخوه ترلیود
نبرده» آن ه از زبان مدیران ارشد یک وزارتخانه با این همه دوایر و واحدهای  HSEمویترانود
منطقی و پدیرفتنی باشد؟
دکتر محمدرضا جعفری نصر
عضو هیئت تحریریه نشریه و مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 15 - No. 87 (2016

5

