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عنوان نياز پيشنهادي پژوهشي

دستورالعمل هاي ايمني در فعاليتهاي بازرسي فني و كنترل خوردگي

كارفرما :شرکت ملی نفت ایران

واحد متقاضي :مدیریت HSE

نوع پروژه :پايهاي

كاربردي

طبقه بندي :عادي

محرمانه

تاريخ تكميل1931/11/82 :

-1بيان موضوعات و ضرورت انجام آن:

به دليل فرسودگی تاسيسات شرکت ملی نفت ایران ،لزوم افزایش فعاليتهاي بازرسی فنی و کنترل خوردگی در
سالهاي آتی وجود خواهد داشت .با توجه به وجود ریسك هاي ایمنی در بعضی فعاليت هاي بازرسی فنی و عدم وجود
دستورالعمل هاي ایمنی مرتبط با این موضوعات در بعضی از شرکت ها ،تدوین ،استانداردسازي ،یكسانسازي و
بازنگري دستورالعملهاي ایمنی مرتبط با بازرسی فنی و کنترل خوردگی اهميت بسيار زیادي دارد.
از آنجایيكه دستورالعمل هاي ایمنی یكی از مهمترین اسناد موجود در هرم مستندات در چرخه نظام مدیریت HSE
است ،بنابراین الزم است که این دستورالعمل ها کامل و به روز بوده و به عنوان یك سند قانونی در اختيار همه کارکنان
شرکتی و پيمانكاران قرار گيرد .با توجه به تغييرات تكنولوژي و اضافه شدن فرایندهاي جدید به صنعت نفت ،ضرورت
تدوین این دستورالعمل ها وجود دارد .بدین منظور نياز است تا تمامی دستورالعمل هاي فعاليت هاي بازرسی فنی و
کنترل خوردگی از منظر ایمنی مورد بررسی و بازنگري قرار گيرد و کليه مالحظات و الزامات ایمنی آن فعاليت ها ارائه
شود .با توجه به نوع فعاليتها و گستردگی آن ها در صنایع باالدستی نفت و نياز به طبقه بندي الزامات ایمنی فعاليت هاي
بازرسی فنی و کنترل خوردگی می بایستی یك مجموعه دستورالعمل جامع ایمنی در فعاليت هاي بازرسی فنی و کنترل
خوردگی به شرح ذیل تهيه گردد .ليست زیر توسط مدیریت  HSEشرکت ملی نفت ایران تدوین و توسط کارگروه
استقرار نظام مدیریت خوردگی شرکت ملی نفت ایران ،که متشكل از روساي بازرسی فنی و خوردگی فلزات
شرکتهاي تابعه و کارشناسانی از ادارت برنامه ریزي تلفيقی و  HSEشرکت ملی نفت است ،بررسی و تایيد شده است.
 .1الزامات عمومی ایمنی در بازرسی فنی شامل
أ) بازرسی در محيط هاي بسته
ب) بازرسی رزین ،رنگ و مواد شيميایی

ت) بازرسی به روش هاي  PTو MT

ث) استفاده از پله ها و دسترسی ها

ج) کار در ارتفاع (ارجاع به دستورالعمل مربوطه)

ح) استفاده از روش هاي دسترسی با طناب

خ) فعاليت هاي بازرسی فنی در جوشكاري و برشكاري

د) الزامات ایمنی فعاليت هاي بازرسی فنی تجهيزات باالبر و حمل کننده
ذ) کار با انواع بازدارندههاي خوردگی
 .aبخارات سمی حالل هاي مورد استفاده
 .bمواد شيميایی و سرطان زاي مورد استفاده
 .cمواد شيميایی با فشار بخار پایين
ر) بازرسی مواد کامپوزیتی و فایبرگالس
ز) بازرسی عایق هاي حرارتی حاوي پشم شيشه

س) بازرسی عمليات پوشش دهی ،بالست و رنگ آميزي

ش) بازرسی رنگ بوسيله Holiday Test

ص) بازرسی رنگ و پوشش با اعمال حرارتی

ض) بازرسی سيستم هاي حفاظت کاتدي

ط) بازرسی از بسترهاي آندي سيستم هاي حفاظت کاتدي

ظ) بازرسی حين عمليات لوله گذاري

ع) استفاده از مواد اسيدي
 .aدر اسيدکاري چاهها
 .bدر  Picklingو  Passivationسطوح فوالدهاي زنگ نزن
غ) الزامات ایمنی عمليات پرتونگاري
ف) بازرسی در گمانه ها و گودال ها

 .2الزامات ایمنی تست فشار (هيدرواستاتيك و پنوماتيك) سيستم هاي لوله کشی ،خطوط لوله و مخازن
أ) تعاریف و انواع تست هاي فشار
ب) مسئوليت ها

ت) ارزیابی ریسك

ث) تجهيزات ایمنی

ج) رویه هاي اجرایی ایمن انجام هيدروتست

ح) رویه هاي اجرایی ایمن انجام پنوماتيك تست

خ) بازرسی خطوط لوله الستيكی و پالستيكی

د) واکنش در شرایط اضطراري
 .3الزامات ایمنی بازرسی مخازن تحت فشار
أ) تعاریف
ب) مسئوليت ها

ت) ارزیابی ریسك

ث) ورود به محل هاي بسته

ج) الزامات ایمنی در بازرسی مخازن تحت فشار و مخازن ذخيره

 .iتميز سازي ،تزریق هوا و آماده سازي
 .iiبازرسی پيرامونی و تجهيزات خارجی
 .iiiبازرسی ،تعمير و جایگزینی تجهيزات
 .ivتست فشار
 .vتزریق گاز
 .4الزامات ایمنی دسترسی و کار با تجهيزات جانبی خطوط لوله

أ) تعاریف
ب) مسئوليت ها

ت) الزامات عمومی ایمنی نمونه گيري و بررسی نمونه هاي خوردگی

ث) الزامات عمومی بازرسی از شيرآالت اطمينان

ج) الزامات عمومی ایمنی پيگرانی خطوط لوله

ح) الزامات عمومی ایمنی کار با تجهيزات هيدروليكی و پنوماتيكی تعميرات خطوط لوله

 .5بازرسی و تعميرات خطوط لوله و سكوهاي دریایی به روش غواصی یا ROV
أ) تعاریف
ب) مسئوليت ها

ت) الزامات عمومی ایمنی غواصی در اعماق مختلف

ث) الزامات عمومی ایمنی کار بر روي کشتی

ج) الزامات عمومی ایمنی کار بر روي قایق و یدك کش

ح) الزامات عمومی ایمنی بازرسی فنی در زیر دریا در اعماق مختلف

خ) الزامات عمومی ایمنی جوشكاري در زیر آب

د) الزامات عمومی ایمنی استفاده از کلمپس و بست در زیر آب
ذ) الزامات عمومی ایمنی پوشش دهی خطوط لوله و پایل ها در زیر آب
ر) الزامات عمومی ایمنی نصب و بازرسی سيستم هاي حفاظت کاتدي در زیر آب
ز) واکنش در شرایط اضطراري
توضيح:
 -1برخی از الزامات فهرست باال قبال در سطح وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت تدوین شده و موجود است.
لذا بایسته است که در این بند ،این دستورالعمل ها مبنا قرار گرفته و در موارد گفته شده به این
دستورالعمل ها ارجاع داده شود.
 -2فهرست باال حداقل دستورالعمل هاي مورد نياز شرکت ملی نفت ایران در رابطه با بازرسی فنی و کنترل
خوردگی بوده و ممكن است الزامات دیگري قابل اضافه کردن به این فهرست باشد .در چنين موردي،
هزینه هاي مرتبط قابل پرداخت خواهد بود.
 -3کليه دستورالعمل هاي تدوین شده توسط پيمانكار بایستی بهروز و مطابق آخرین ویرایش استانداردها و
دستورالعمل هاي ملی و بين المللی بوده و در سطح شرکت ملی نفت ایران قابليت اجرایی داشته باشد.
 -4کارگروه فنی تخصصی متشكل از کارشناسان بازرسی فنی و خوردگی فلزات و  HSEشرکت هاي تابعه
شرکت ملی نفت ایران بر تدوین مستندات دامنه شمول پروژه نظارت خواهد داشت.

 -8اهداف پروژه:

هدف کلی :تدوین مجموعه دستورالعمل هاي جامع ایمنی در فعاليت هاي بازرسی فنی و کنترل خوردگی به دو زبان
فارسی و انگليسی
اهداف فرعی:
 شناسایی کليه فعاليت هاي بازرسی فنی و کنترل خوردگی شرکت ملی ایران
 شناسایی کليه ریسك هاي مربوط به فعاليت هاي بازرسی فنی و کنترل خوردگی
 ارائه اقدامات کنترلی و کليه الزامات ایمنی مربوط به فعاليت هاي بازرسی فنی و کنترل خوردگی
-9دامنه شمول پروژه:



این مستند در شرکت ملی نفت ایران ،کليه شرکت هاي فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران و پيمانكاران
طرف قرارداد قابل استفاده می باشد.

-4اقالم قابل تحويل ،دستاوردها و نتايج حاصل از پروژه:

ردیف عنوان عملياتی
1

مطالعه و بررسی راهنماها ،دستورالعمل ها و مقررات صورتجلسات مستمر هفتگی ،تحویل کليه اسناد
موجود داخلی و بين المللی

2

اقالم قابل تحویل و دستاوردها

جمعآوري شده و تایيد کارفرما مبنی بر کفایت آنها

تدوین فصول مورد اشاره به شكل دستورالعمل اجرایی تدوین و تحویل دستورالعمل مطابق بندهاي گفته شده
در باال و تایيد اوليه کارفرما

3

گرفتن بازخورد از شرکت هاي تابعه و کارگروه تایيد کارگروه تخصصی بازرسی فنی و کنترل
خوردگی و تایيد نهایی

خوردگی متشكل از کارشناسان بازرسی فنی و
خوردگی فلزات و  HSEشرکت هاي تابعه شرکت
ملی نفت ایران

4

انتقال دانش فنی در خصوص بازرسی فنی و کنترل  -برگزاري  5جلسه در واحد ستادي  HSEشرکت
خوردگی شامل:
 .1الزامات عمومی ایمنی در بازرسی فنی

ملی نفت ایران و  5جلسه در مناطق عملياتی شرکت
ملی نفت ایران در استان هاي جنوبی ایران

 .2الزامات ایمنی تست فشار (هيدرواستاتيك و  -فایل هارد کپی نسخه کامل کليه دستورالعمل هاي
پنوماتيك) سيستم هاي لوله کشی ،خطوط ایمنی تدوین شده در زمينه بازرسی فنی و کنترل
لوله و مخازن
خوردگی در قالب یك جلد کتابچه

 .3الزامات ایمنی بازرسی مخازن تحت فشار

 .4الزامات ایمنی دسترسی و کار با تجهيزات

 -فایل سافت کپی کليه دستورالعمل هاي ایمنی

تدوین شده در قالب نرم افزار Microsoft Word

جانبی خطوط لوله
 .5بازرسی و تعميرات خطوط لوله و سكوهاي
دریایی به روش غواصی یا ROV
 -5مراحل پيشنهادي پروژه:

مطالعه و بررسی راهنماها ،دستورالعمل ها

1

و مقررات موجود داخلی و بين المللی

جلسات مستمر هفتگی ،تحویل کليه
اسناد جمع آوري شده و تایيد کارفرما

تدوین فصول مورد اشاره به شكل

2

تدوین و تحویل دستورالعمل

دستورالعمل اجرایی

%11
%53

تایيد کارگروه تخصص بازرسی فنی و
5

گرفتن بازخورد از شرکت هاي تابعه و

کنترل خوردگی متشكل از کارشناسان

کارگروه خوردگی و تایيد نهایی

بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت

%01

هاي تابعه شرکت ملی نفت ایران
صورتجلسات برگزاري جلسات و

انتقال دانش فنی

0

%13

تحویل دستورالعمل هاي نهایی شده

 -6ساير موارد ( از جمله ساختار اجرايي ،موانع و محدوديتهاي اجرايي و )...

با توجه به گستردگی مباحث ایمنی مطرح شده در این پروژه ،ساختار اجرایی پروژه حداقل باید شامل تخصص هاي زیر
باشد.







رديف

تخصص مورد نياز

مدارك تحصيلي و سابقه كاري

1
2
3
4
5
6
7

ايمني
مهندسیوفرایند
مكانيك و تعميرات
بازرسي فني
خوردگي
رنگ
عمليات دريايي

مهندس ايمني  /ايمني صنعتي و...
مهندسي شيمي گرايش هاي مرتبط
مهندسي مكانيك سياالت  /جامدات  -متخصص تعميرات
بازرسي فني  /مهندسي متالورژي
مهندسي خوردگي
مهندسي پليمر  -رنگ
غواص  -متخصص عمليات دريايي

-1زمان مورد نياز پروژه:
ردیف


موضوع

مدت زمان
ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

ماه چهارم

ماه پنجم

