
شناسايي عوامل، علل و راهكارهاي جلوگيري از آسيب تجهيزات  

  و حوادث و خطرات ناشي از آن  GPRMSايستگاه هاي گاز  

  
  پژوهشگر و گرد آورنده : علي رنجبر نجف آبادي 

  

  دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد   تحقيق در عمليات   - دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي    تحصيالت 

  سوابق كاري 
  شركت توليدي صنعتي گازسوزان   ) ١٣٩٩- ١٣٨٩مسئول فني مهندسي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز (

  شركت توليدي صنعتي گازسوزان   )١٤٠٠-١٣٩٩كارشناس بازرسي و عملكرد (
  

  مقدمه 

ارائه خدمات در  يك   به  نداشته و ممكن است قادر  را  از شوك ها  بازيابي سريع پس  پذير، ظرفيت  سيستم آسيب 
و ارتقاء سطح   )GPRMS(  شرايط تغيير يافته نباشد. لذا هدف از اين مقاله، شناسايي نقاط آسيب پذير ايستگاه تقليل فشار گاز

  ) ٢و  ١( ايمني آن مي باشد. 

نيز منابع      ما  دارد و  در كشور  ارتباط  آن  با  هاي كشور  حيات ساير بخش  است كه  بخش هايي  از  يكي  برق  توليد 
همانگونه كه مي دانيم توليد برق بستگي بااليي به گاز دارد. مشتركين مصرف كننده مستقيم گاز چه در بخش صنايع و چه در  

  بخش خانگي نيز هر روز در حال افزايش هستند. 

امري اجتناب ناپذير در    آسيب پذير اين صنعت عظيم از لحظه برداشت از چاه تا نقطه مصرفاز اين رو شناخت نقاط  
(ياري و همكاران   راه پايداري اين صنعت مهم و حياتي است كه هزينه هاي انتقال آن در طول اين شبكه بسيار باال نيز هست.

- ١٣٩٧ (  

صنعت گاز، تهديدات احتمالي و نقاط ضعف موجود اما به توجه به همه موارد ياد شده حياتي ترين بخش، شناخت  
جهت رسيدن به اولويت بندي هزينه هاي بازرسي، تعميرات و نگهداري اين تأسيسات در جهت پايدار سازي جريان گاز تحويل  
  . شده به مصرف كنندگان نهايي با رويكرد حداقل سازي خطرات و حوادث ناشي از غفلت هاي غير قابل جبران اين صنعت است

در اين راستا ارزيابي و شناسايي تهديدات و همچنين ميزان آسيب پذيري ايستگاه هاي گاز در شبكه گازرساني به  
  عنوان يكي از نزديك ترين نقاط به مصرف كنندگان نهايي اين سيال با ارزش از معضالت اساسي در اين زمينه است. 

حوادث و تلفات جاني، تهديدات منجر به اتالف دارايي نيز  در اين پژوهش تالش گرديده تا عالوه بر خطرات منجر به  
با   گاز  اندازه گيري  و  فشار  تقليل  ايستگاه هاي  تأسيسات  از  بهتر  برداري  بهره  و همه جوانب جهت  گرفته  قرار  بررسي  مورد 

  قرار گيرد.  ديدي وسيع تر بر اساس تجربيات موجود در شركت توليدي صنعتي گازسوزان از زواياي مختلف مورد ارزيابي

  

  



  تهديدات و خطرات

با رويكرد مهندسي تاب آوري   SVAبا استفاده از روش    CGSياري و همكاران در بررسي خود بر روي ايستگاه هاي  
  توانستند تهديدات و خطرات كلي ناشي از اتفاقات و حوادث را به شش دسته تقسيم نمايند. اين تهديدات عبارتند از : 

 خاص (مانند افت شديد فشار گاز) بهره برداري در شرايط  - ١

 انفجار / آتش سوزي  - ٢

 افت برق - ٣

 نشت مواد خطرناك - ۴

 از دست رفتن مواد اوليه يا وروديها - ۵

 گرفتگي يا مسدود شدن خطوط - ۶

تأثير قرار خواهد داد و دچار مشكالت فني   را نيز تحت  ايستگاه  از  از اين تهديدات دارايي هايي  حال آنكه هر يك 
البته مع عدم قطع خدمات در نظر گرفته شده است كه در  خواهد نمود كه  و  از سرويس خارج نشدن  براي  راهكارهايي  موال 

نتيجه پژوهش اين گروه، تجهيزاتي از ايستگاه كه بيش از همه مورد تهديد بوده و ضمنا اهميت بااليي نيز دارند به شرح ذيل  
  مي باشند : 

 هيتر - ١

 تجهيزات اندازه گيري - ٢

 رتجيزات تنظيم و كنترل فشا - ٣

 تجيزات فيلتراسيون  - ۴

 بوداركننده - ۵

 اتصاالت عايقي و تجهيزات ورودي  - ۶

كه البته پيشنهاداتي براي ايجاد ايمني بيشتر براي تجهيزات و جلوگيري از رخداد حوادث احتمالي ارائه مي گردد.  
موجب كاهش خسارات آتي  در اثر بهره گيري از اين پيشنهادات هزينه هايي به مشتري تحميل مي گردد، ليكن اين هزينه ها  

  به تجهيزات و قطع خدمات و حوادث خواهد بود : 

   شيرهاي اطمينانتنظيم صحيح  - ١

تغيير و تنظيم شاتاف ولو ها به گونه اي كه در فشارهاي پايين گاز را قطع نمايند كه البته اين امكان در صورتي است كه   - ٢
 برگشت گاز وجود نداشته باشد. 

 طرفه در انتهاي هر الين از ايستگاه جهت جلوگيري از بازگشت گاز.استفاده از شيرهاي يك  - ٣

اضطراري    - ۴ جريان  شيرهايقطع  حوادث    ESDVافزودن  رخداد  از  جلوگيري  جهت  ايمن  فاصله  با  ايستگاه  از  خارج  در 
 احتمالي و خسارات پيش بيني شده به تجهيزات.

ب آوري با توجه به اهميت مشترك و سطح مورد  افزودن خطوط كنارگذر و مسيرهاي پيش بيني شده جهت افزايش تا - ۵
 انتظار عملياتي 

اصلي   علل  كه  دهد  مي  نشان  حاصله  نتيجه  همكاران  و  راد  توسط خسروي  پژوهش صورت گرفته  اساس  بر  البته 
دسته   سه  به  ناايمنو    مكانيكي،  فراينديحوادث  اثر    رفتارهاي  در  حوادث  علل  بيشترين  كه  شود  مي  از تقسيم  نشتي 



هاي  سنسينگ سنسينگ    الين  از  نشتي  اثر  در  كه  شد  مشخص  پژوهش  اين  نتيجه  در  دهد.  مي  رخ  ها  خطر    ٥ايستگاه 
  قريبالوقوع خواهد بود كه به ترتيب با احتمال بيشتر رخداد به شرح زير مي باشند : 

 رهايش ايمن  - ١

 انفجار ابر بخار - ٢

 آتش ناگهاني  - ٣

 انفجار  - ۴

 آتش كروي و فوراني - ۵

تهديدات شناسايي شده  قرار   همچنين  مكانيكي  و  فرآيندي  علل  دسته  دو  در  توان  را مي  ياري و همكاران  توسط 
  دهيم. 

  را به سه دسته اصلي تقسيم نموده است :   رفتارهاي ناايمنخسروي راد و همكاران همچنين علل 

 استرس و عجله در حين انجام كار  - ١

 نقص در اجراي دستورالعمل هاي كاري - ٢

 كار ضعف در سيستم صدور مجوز انجام  - ٣

  صنايع.  است  نياز  مورد  سودمند  و   سيستماتيك  بازرسي  برنامه  يك   هزينه ها   كاهش  برايشايان ذكر است كه هميشه  
 هميشه   ناگوار  رخدادهاي  و  حوادث  از  پيشگيري  درجهت  همچنين   و   منابع  ها،  هزينه  مديريت  جهت  پتروشيمي  و   گاز  نفت،

  داشته   احتياج  كمتري  انساني  نيروي  و  مكاني  زماني،  هاي  هزينه  به  كه  هايي  روش   .است  بوده   نوپا  و  جديد  روشهاي  بدنبال
  ) ٨٦ -(منصور و همكاران  .است

براي حل اين چالشها در سالهاي اخير راه حل ها و تكنولوژي هاي جديدي نيز ارائه شده است كه به موارد زير مي  
  ) : ٨٧ -توان اشاره نمود (پورسيروس و همكاران 

 )Risk Based Ins. - RBIبازرسي بر مبناي ريسك ( - ١

 )Fitness For Service assessment technology( كاري شرايط با بودن مناسب ارزيابي - ٢

 تعمير و نگهداري پايا  - ٣

) با همكاري رياست بازرسي فني شركت گاز استان يزد و بازرس ارشد ١٣٩٥مهرجردي و مصاليي پور در پژوهشي (
از كارافتادگي تجهيزات ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري گاز را به شرح ذيل  شركت گاز استان يزد فاكتورهاي مهم در  

  دسته بندي نموده است : 

 ) Mechanical Design Factorفاكتور طراحي ( - ١

 )Process Factorفاكتور فرآيند ( - ٢

 )Inspection Factorفاكتور بازرسي ( - ٣

 )Damage Factorفاكتور خرابي ( - ۴

 ) Equipment Factorفاكتور تجهيزات ( - ۵

 ) Condition Factorفاكتور شرايط ( - ۶



تقسيم مي شوند    ب) سميتو الف) انفجار و تخريب كه پيامدهاي ازن از كارافتادگي تجهيزات نيز به دو دسته عوامل 
اعتبار و پتانسيل تخريب مي   از انفجاروتخريب شامل مواد شيميايي، كميت، حالت، خوداشتعالي، فشار،  پارامترهاي ناشي  كه 
اعتبار مي باشد. (مهرجردي و   از سميت نيز شامل كميت ماده سمي، قابليت پخش شدن و  پيامدهاي ناشي  باشد. همچنين 

  )٩٥ –همكاران 

در نتيجه اين پژوهش نرم افزاري طراحي و تهيه گرديد كه خطرات و احتماالت از كار افتادگي تجهيزات و پيامدهاي  
  را نمايش مي دهد. ناشي از آن را بررسي و هشدارهاي الزم 

   

  راهكارهاي ارتقاء ايمني سيستم

  اين سه مرحله زماني   نمود كهبه سه زمان تقسيم    يا رخداد را  هر بحرانهمچنين ياري و همكاران در پژوهش خود    
  : استبه شكل زير 

  پس از بحران  - ٣    بحران هنگام - ٢    از بحران   پيش - ١

نظريات   و  تجارب  به  توجه  با  واصله، كه  گزارشات  و  گازسوزان  شركت  سازي  ايستگاه  كارخانه  در  حاضر  خبرگان 
مواردي كه منجر به حوادث ناشي از عدم پيش بيني ها، اقدامات و اطالع رساني هاي به موقع در سه زمان فوق دسته بندي  

  اند. ) مشخص شده ١مي گردند كه جزئيات اقدامات مورد نياز به تفكيك زماني (در نمودار شماره 

اين عوامل گاهاً منجر به آسيب هاي جدي به تأسيسات گران قيمت گازرساني و ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه    
) مي گردد و در موارد بسيار نيز منجر به حوادث و فاجعه هاي جاني براي تكنسين هاي بهره برداري، GPRMSگيري گاز (

  يي نيز خواهد شد. همسايگان ايستگاه هاي گاز و مصرف كنندگان نها

و بازرسي فني شركت هاي گاز استاني و شهرستاني، مصرف كنندگان صنعتي، نيروگاهها و ... مي    HSEلذا واحدهاي    
بايستي با رعايت دقيق و زمانبندي شده نكات دستورالعمل ها و استاندارد هاي داخلي و بين المللي نسبت به جلو گيري از اين  

  موارد اقدامات الزم را بعمل آورند. 

اين بخشنامه ها، استاندارد ها و دستورالعمل ها بسيار مهم و اساسي  همچنين نقش توليد كنندگا رعايت  ن نيز در 
فشار و   تقيلي  ايستگاه ها ي  در  استفاده  مورد  توليدي  فرآيندهاي كنترل كيفيت محصوالت  در خصوص  بايستي  مي  و  بوده 

ين واحد هاي فني مهندسي و بازرگاني اين  اندازه گيري گاز و ساير تجهيزات ديگر گازرساني نظارت كاملي داشته باشند. همچن
  توليد كنندگان نيز مي بايستي در انتخاب پيمانكاران سازنده اقالم مورد استفاده دقت بااليي داشته باشند. 

  



  نمودار شماره يك 

  



  نتيجه گيري 

از ج ديگر  انرژي هاي  توليد  براي  استفاده  در صنايع مختلف و همچنين  گاز  به گسترش مصرف  توجه  برق،  با  مله 
رعايت استانداردهاي بين المللي و داخلي، دستورالعمل هاي اجرايي، بازرسي هاي ارگان هاي ناظر و ... بسيار مهم و ضروري 

  است. همچنين شناسايي عوامل و علل و بررسي راهكارهاي اجرايي نيز اهميت بسياري پيدا كرده است.

بررسي مورد  مرتبط  مقاالت  از  بسياري  پژوهش  اين  و    در  ها  استاندارد  رعايت  عدم  پيامدهاي  و  گرفت  قرار 
دستورالعمل مورد بررسي قرار گرفت و نتايج حاصله به همراه راهكارهاي عملي به صورت كلي ارائه شد. از سويي الزم است كه  

پژوه  اين  اقدامات مندرج در  كليه  گاز  ايستگاه هاي  به نشت در  از حوادث مربوط  ناشي  پياده  جهت مديريت بحران هاي  ش 
  سازي گرديده و به صورت كامل انجام پذيرد. 
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