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 هدف .1

و حصیول   1انیدازی  راه از بازبيني ايمنیي پیيش   چارچوب کلي فرايند تشريح راهنما اينهدف از تهيه و ابالغ 

در تاسيسیات عمليیاتي    رانهيشیگ يپ کرديرو بااطمينان از اجرای به هنگام، ساختاريافته و اثربخش اين فرايند 

هیای  وجود/ اسیتررار مولفیه  يکپارچگي مکانيکي تاسيسات، حصول اطمينان از به منظور  PSSRفرايند  .است

شود. انجام ميو عملياتي بودن و آماده به کار بودن آنها قبل از ورود ماده شيميايي به فرايند  موردنيازايمني 

( يا مرحله شناسیايي  Hand Overعمليات تحويل و تحول )به منزله  PSSRاجرای فرايند الزم به ذکر است 

ها يا عمليات بازرسي و تحويیل و تحیول جز یي /کلیي     در پروژه( Punch listو ثبت موارد مغايرتهای پروژه )

 باشد.تاسيسات / واحد / دستگاهها پس از انجام تغييرات يا عمليات تعميرات و نگهداری نمي

 ثیرأوده تو محد دامنه کاربرد .2

عملياتي شیامل  اندازی ايمن تاسيسات راه اندازی به منظور حصول اطمينان ازپيش از راهايمني فرايند بازبيني 

شیامل   نفیت  وزارتشرکتها و تاسيسیات تابعیه    در ، تاسيسات جانبي، واحدهای مخازن و ...فرايندیواحدهای 

اگرچه در عنوان سیند موضیو     .دوشمي طرحها/پروژه های توسعه ای و شرکتها/واحدهای توليدی طرح ريزی 

بخشیهای بهداشیت و   مرتبط قرار گرفته، ليکن اين سند رعايت مالحظات و الزامات  اشارهبازبيني ايمني مورد 

شیرکتهای  های میرتبط در  میديريت . گيرددر بر ميهم  راباشد اندازی اثرگذار ميکه بر ايمني راهمحيط زيست 

ورده هیای نفتیي و   آايران، شرکت ملي پااليش و پخش فراصلي شامل شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز 

شرکت ملي صنايع پتروشيمي و واحدهای مسترل ستادی شامل پژوهشگاه صنعت نفت بايید بیر اسیاف مفیاد     

و کليیه شیرکتها،   خیود   حيطه مديريتراهنما نسبت به طرح ريزی، استررار و جاری سازی اين فرايند در اين 

 نمايند. اقدامتابعه عملياتي واحدها و تاسيسات 
 

 ا و ضمانت اجراهمسئولیت .3

 برعهده اداره کل  راهنما ينا يو به روز رسان یبازنگرHSE باشديوزارت نفت م يرعاملو پدافند غ. 

  شرکتها و واحدهای تابعه راهنما در جاری سازی اين و از و کارهای مورد نياز سطرح ريزی مسئوليت

میي   راهنمیا شرکتهای اصلي و واحدهای مسترل ستادی مشمول دامنیه ايین    HSEبر عهده مديريت 

د، نباشی راهنمیا  ايین  چیارچوب  و ابالغ مستندات تکميلي مورد نياز در صورتي که مغاير با  يهباشد. ته

 بالمانع است.

                                                 
1 Pre Start Up Safety Review 
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  مسئوليت انجام فرايندPSSR   ( ، مطیاب   9-1بسته به نو  تاسيسات مشمول اين راهنما ) مفاد بنید

 اين راهنما تعيين گرديده است و الزم االجرا مي باشد. 9-4بند 

 الزامات و مستندات مرجع .4

در صنعت نفت. ابالغ شده  يستز يطو مح يمنيبهداشت، ا يريتاستررار و توسعه نظام مد یراهنما .1

 14/11/81مورخه  5845-18/1نامه شماره  يط
2- Guidelines for performing effective pre start up safety reviews، CCPS، 2007 

3- Process SafetyManagement, Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

3132, 2000. 

 تعاریف .5

میديريت   هیدف  بیا  یخطرات فرايندند م نظامارزيابي تحليل و  :(PHA) 2فرایند خطر وتحلیل تجزیه

 .باشد مي يايمن ظتحفااليه های  فايتحصول اطمينان از کفرايند و  ذاتي ريسك

شرحي از فرايند يیا عمليیات شیيميايي را فیراهم      ،اطالعات ايمني فرايند :(PSI) 5اطالعات ایمنی فرایند

از میوارد زيیر    ايمنیي فراينید   اطالعیات  بسته. شوداستفاده ميشناسايي و فهم خطرات و به منظور  نمايد مي

 :شود ميتشکيل 

 خطرات مواد 

  فرايندی و مکانيکي نرشه های 

 شامل تکنولوژی فرايند،  ميیزان   طراحي فرايند اصول پايهinventory        میواد موجیود در فراينید، حیدود ايمنیي بیاال و

 ( در مشخصه های فشار و جريان و دما و ...  safety envlopesپايين)

 طراحي تجهيزات اصول پايه (شامل مواد، کدهای طراحي، سيستمهای ايمني، مواد ناسازگارIncompatible) 

محیيط زيسیت در ايین سیند     از منظور از سيستم های حفاظیت   سیستم های حفاظت از محیط زیست:

ايجیاد منیابع مخیاطره آميیز     که فردان آن در واحد مورد نظر منجر به  يز تجهيزات يا تاسيساتاعبارت است 

 مخاطرات جدی زيست محيطي شود. به عنوان نمونه مي توان به سامانه های زير اشاره نمود:ايمني يا 

 منهول ها و ايستگاههای پمپاژ مربوطه. ،سيستم های جمع آوری پساب مشتمل بر فاضالب روها 

 سيستم هیای   شتمل بر حوضچه های ذخيره، واحدهای پيش تصفيه، واحدهای تصفيه وسيستم های تصفيه پساب م

 حاصل از عمليات تصفيهمديريت لجن 

  ،حمل و دفع پسماندهای خطرناک در داخل يا خارج تاسيسیات  ،نگهداری  ،وریجمع آتاسيسات و تجهيزات ذخيره 

 ) دارای مجوز(

                                                 
2 Process Hazard Analysis 
3 process safety information 
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  شيميايي خطرناک تجهيزات ذخيره سازی و حمل ايمن موادتاسيسات و 

  نظير ( تاسيسات جلوگيری از انتشار گازهای خطرناکH2S به اتمسفر )و آمونياک 

  تاسيسات کنترل آلودگي هوا تا حدود مجاز 

  موادتاسيسات و تجهيزات واکنش اضطراری در مواقع ريزش مواد شيميايي و هيدروکربوری و مديريت جمع آوری 

فعاليتهای پيش راه اندازی شامل فعاليتهايي است که پیس   (:Pre-commissioning) پیش راه اندازی

ا همزمان با اين مرحله و قبل از راه اندازی اوليه به منظور حصول اطمينیان از صیحت و   ياز تکميل مکانيکي 

انطباق عملکرد تجهيزات و سيستم ها انجام مي شود. فعاليتهای پيش راه انیدازی شیامل ) محیدود بیه ايین      

د( کنترل انطباق طراحي، کنترل وضعيت تجهيزات برقي، مکانيکي و ابیزار دقيریي، چیرخش    موارد نمي باش

تجهيزات و سيسیتم هیا    9، فعاليتهای خشك کردن9تجهيزات دوار، فعاليتهای شستشو و تميزکاری 4بدون بار

و....( در  مي باشد. اين فعاليتها ممکن است مستلزم به کارگيری سيال غيرهيدروکربني )نظير آب، ازت، بخار

 سيستم ها و تجهيزات باشد.

مطاب  با که کليه تجهيزات است مرطعي از پروژه  (:Mechanical Completionتکمیل مکانیکی )

و اتصاالت برقي و هوايي  نصب شده است، کليه عناصر ابزار دقيريلزامات پروژه انرشه ها و مدارک طراحي و 

 کليه تجهيزات برقي و ، سرويسهای جانبي برقرار شده استکليه خطوط هوا و  نصب شده است، مرتبط

است. انجام شده ( pre-commissioning)عمليات پيش راه اندازی و  کابل کشي مرتبط انجام شده است

ه شدنيز انجام و به صورت خاص بايد موارد زير توسط کارفرما تاييد شده ها هر يك از سيستم در اين مرحله 

 :باشد

  تکميییل شییده اسییت، تنظيمییات  جهییت صییحيح چییرخش تنظییيم شییده اسییت، لولییه کشییي مییرتبط :تجهيیزات دوار

 سازی شافت و کوپلينگ انجام و کليه متعلرات جانبي از جمله حفاظ ها نصب شده است.همراستا

  .ظروف تحت فشار: تست هيدوراستاتيك انجام شده است، تست نشت فلنج ها و خطوط لوله مرتبط انجام شده اسیت 

 ی ايمني رهايش فشار مرتبط نصب و کاليبره شده است.سامانه ها

     لوله کشي: کل سيستم لوله کشي به منظور انطباق با نرشه ها و برقراری اتصاالت صحيح بين واحیدی کنتیرل شیده

سامانه هیای ايمنیي رهیايش فشیار     صادر شده است. نيز است. تست فشار سيستم انجام شده و تاييديه های مربوطه 

عاي  لوله ها بويژه در مواردی که به منظور حفاظت پرسنلي در نظر گرفته شده به  کاليبره شده است.مرتبط نصب و 

 طور کامل انجام شده و حفاظهای الزم و ساير متعلرات و اتصاالت نصب شده است.

                                                 
4 Free Run 
9 Flushing , Cleaning 
9 Drying 
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  راينید  ايمنیي ف متیداخل  تجهيزات ايمني: کليه تجهيزات ايمني شامل )محدود به اين موارد نمي باشد( سيستم های

(safety Interlocks) ، .آشکارسیاز   سيستم هیای سامانه های ايمني رهايش فشار مرتبط نصب و کاليبره شده است

 ،آب آتش نشاني، سيستم های دوش و چشم شیوی ايمنیي   (، اطفا حري  دستي و اتوماتيك، gas detectionگاز )

به طیور کامیل در سیرويس عمليیاتي قیرار      و ساير سيستم های ايمني و آتش نشاني سيستم های حفاظت از سروط 

 گرفته اند.

          سيستم های حفاظت از محيط زيست: کليه سيستم هیای حفاظیت از محیيط زيسیت کامیل شیده و در انطبیاق بیا

 مالحظات زيست محيطي واحد/تاسيسات قرار دارد.

  :کليه تجهيزات برقي و اتصاالت و کابل کشي مربوطه کنترل شده و عملکرد صحيح دارندبرق. 

   ابزاردقي : کليه تجهيزات ابزار دقي  و اتصاالت مربوطه اعم از برقي و هوايي نصب شده و عملکرد صحيح آنها کنتیرل

 و( نصیب و عمليیاتي شیده    Alarmsشده است و کاليبراسيون موارد مرتبط انجام شده است. سامانه هیای هشیدار )  

 رفته اند.( مورد تست نشتي قرار گTubingخطوط لوله کشي ابزار دقي  )

   نظم و ترتيب محوطه: محوطه تاسيسات از کليه نخاله ها و دور ريزهای مربوط به ساختمان و نصب پاکسازی شیده و

کليه مسيرهای دسترسي و کانالهای روان آبهای سیطحي و مسیيرهای جمیع آوری پسیابهای صینعتي تميزکیاری و       

 پاکسازی شده است.

 .گواهينامه تکميل مکانيکي صادر شده باشد 

نیدازی  اپیيش راه مرطعي از پروژه که پس از تکميل مکیانيکي و   :(Commissioning) راه اندازی اولیه

اطمينان ورود به وضعيت عملياتي   جهت از انطباق تجهيزات و سيستم ها با شرايط طراحيتا انجام مي شود 

و خنثیي سیازی تجهيیزات و    با عمليات ورود گاز بیي اثیر    راه اندازی اوليه . فعاليتهای(1)شکل  شودحاصل 

شیامل )محیدود بیه ايین میوارد نمیي باشید( کنتیرل دينیاميکي           سيستم ها به منظور اکسيژن زدايي آغاز و

عملکردی تجهيزات و سيستم ها، انجام تنظيمات عملياتي، حصول اطمينان از صحت عملکرد سيستم هیای  

 د.شوراه اندازی سيستم های تامين سرويسهای جانبي مي  و کنترلي و مکانيکي، راه اندازی ماشين آالت دوار

بر اساف شرايط مرطعي از پروژه که در آن سياالت و شرايط فرايندی  (:Start-Up)عملیاتیراه اندازی 

 برقرار شده است. واحد /تاسيساتبرای دستيابي به محصول عملياتي عملکردی طراحي و 

RFC: برای راه اندازی اوليه گيگواهينامه آماد (Released for Commissioning) 

RFSU : عملياتي راه اندازیمادگي برای آگواهينامه (Released for Start Up) 

 

 

 

 
Construction & Erection 

 ساختمان و نصب

Pre-commissioning 

 پيش راه اندازی

Commissioning 

 راه اندازی اوليه

Start-up 

  عملياتي راه اندازی

 تکميل مکانيکي RFSUصدور گواهی 

 RFCصدور گواهي
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 : نمودار مراحل مختلف راه اندازی1شکل 

 اقدامات .6
 

 PSSRچارچوب و کلیات فرایند   -6-1

 موارد زير طرح ريزی مي شود:حداقل برآورده شدن به منظور حصول اطمينان از  PSSRفرايند 

  ساختمان و نصب مطاب  مشخصه هیای طراحیي انجیام شیده و     حصول اطمينان از اينکه عمليات

همچنين حصول اطمينیان از اينکیه هیر     ( تهيه شده است.  punch listليست مغايرتهای جز ي )

 نو  اصالحيه و تغيير در حين ساخت و نصب به طور مناسبي کنترل و ثبت شده است.

  کیاری میرتبط و میورد نيیاز در      هیای عمليیاتي و دسیتورالعملهای   هاطمينان از اينکه رويی حصول

، نگهداری و تعميرات، مديريت وضعيتهای اضطراری تهيیه و  برداریبهره بخشهای ايمني، عمليات

قبل از راه اندازی جاری شده و در دسترف کليه کارکنان از جمله پيمانکاران مرتبط قرار گرفتیه  

 است.

  مطالعیات شناسیايي و    ،تاسيسیات  ماهيت عمليیات و فراينید  متناسب با حصول اطمينان از اينکه

کليه نکیات و میوارد میرتبط بیا     انجام شده و و ريسکهای زيست محيطي  تحليل خطرات فرايندی

ات شناسیايي و  عی نظيیر مطال  HSEکه در بازبيني هیای قبلیي میرتبط بیا     )ايمني و محيط زيست 

مییديريت ( يییا مطالعییات ارزيییابي ريسییك مییرتبط بییا فراينیید   PHAتحليییل خطییرات فراينییدی)

MOCتغيير)
 مورد توجه قرار گرفته و به نحو مناسب جاری سازی شده است. (تعيين شده اند( 1

  فرايندی یها نرشهشامل  يندفرا يمنياطالعات ا ينکهاز ا يناناطمحصول BFD,PFD,P&ID
8 ، 

ه های فني عمليات، داده های فني مشخصنرشه های مکانيکي شامل نرشه های لوله کشي، 

روز  به يرهو غ ،(MSDS)موجود در فرايند شيميايي برگه های داده های ايمني مواد، تجهيزات

 .استو در دسترف کارکنان و واحدهای مرتبط قرار گرفته  شده

                                                 
7  Management Of Change (MOC) 
8
 Block Flow Diagrams(BFD),Process Flow Diagrams(PFD),Piping and Instrument Diagrams(P&ID) 



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
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فند غيرعامل  پدا

MOP-HSED-GL-214(1) 

 

  بهیره برداری/عمليیات، نگهیداری و    گروههیای  ويیژه  ه بآموزش کارکنان  ينکهاز ا يناناطمحصول

شیامل کارکنیان پيمانکیار بیه طیور کامیل و       تعميرات، ايمني، واکنش اضیطراری و آتیش نشیاني    

 اثربخش انجام شده و کارکنان از رويه ها و دستورالعملهای ايمن عمليات آگاهي کامل دارند.

مبتني بر به کارگيری چك ليست راهنما انجام مي شود که  PSSRبازبيني موارد فوق در چارچوب فرايند 

همچنين فلودياگرام اين فرايند در  شده است. اين راهنما درج 1نمونه چك ليست در پيوست شماره 

 نشان داده شده است. 1شکل شماره 
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 (PSSR: فلودياگرام فرايند بازبيني ايمني پيش از راه اندازی عملياتي )1شکل شماره 

 :PSSRدامنه شمول فرایند   -6-2

 بازبيني ايمني پيش از راه اندازی بايد در خصوص موارد زير اجرا شود:

گیردد و   پروژه تاييد مي طرح/ مرحله تکميل مکانيکي دراتمام زماني که  های جدید:پروژهطرحها /  -الف

هر گونه میاده شیيميايي خطرنیاک    ( و يا قبل از ورود start upبه مرحله راه اندازی عملياتي )قبل از ورود 

ي ينمونه هیا ود. انجام ش PSSRمرتبط با فرايند شامل خوراک، سوخت، حالل، سرويسهای جانبي بايد فرايند 

  :)محدود به اين موارد نمي شود( عبارتند از / پروژه ها از اين گونه طرحها

  بهره بیرداری/ نمیك زدا یي و     /استخراج و توليدواحدهای جديد فرايندی و عملياتي نظير تاسيسات

 نفت و گازجداسازی 

  نفت و گاز  پااليشمجتمع ها و تاسيسات 

  پتروشيمي مجتمع ها و واحدهای 

  خطوط لوله انترال نفت، فراورده های مايع و انترال گاز 

  ايستگاههای ترويت / ترليل فشار گاز 

 ايستگاههای پمپاژ نفت و فرآورده 

  تاسيسات ذخيره سازی شامل مخازن 

  واحدهای بارگيری و تخليه مواد شيميايي شامل اسکله و تاسيسات بارگيری زميني و ريلي 

 ای استخراج و شناورهای فرايندیتاسيسات فراساحلي شامل سکوه 

در تاسيسات / واحدهای فراينیدی موجیود انجیام     یچنانچه تغيير بارز تغییر در تاسیسات / واحدها: -ب

( بوده و منجر بیه تغييیر در اطالعیات ايمنیي     Shut Downمستلزم توقف واحد )آن شود به نحوی که اجرای 

 ،مجدد قبل از راه اندازیپس از تکميل مکانيکي و شود، بايد  ، طراحي اوليه، ظرفيت ورودی و خروجيفرايند

)محدود به اين موارد نمي شیود(: پیروژه    هايي از اين گونه تغييرات عبارتند از نمونهانجام شود.  PSSRفرايند 

در فرايند موجود،  /شيرآالتهای بهسازی فرايند و افزايش ظرفيت، حذف/ اضافه نمودن خطوط لوله/تجهيزات

ل مخازن ذخيره سازی به يکديگر، تغيير کلي/جز ي در تکنولوژی فرايند، اتصال يك تجهيز يا تاسيسات اتصا

 جديد به واحدهای فرايندی موجود و ....



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
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بايد بر اساف رويیه هیای    PSSRدر موارد تغييرات جز ي که شامل شرايط فوق نمي شود انجام / عدم انجام 

شود در  تاسيسات انجام شود ليکن توصيه ميم مديريت مجتمع / در تاسيسات و تصمي مديريت تغييرجاری 

 و به عنوان بخشي از فرايند مديريت تغيير انجام شود. PSSRاين گونه تغييرات نيز فرايند 

شیامل  پس از انجام تعميرات اساسي  :فرایندی تولیدیتعمیرات اساسی در تاسیسات / واحدهای  -ج

تعميرات عمده مکانيکي، برقي، ابزار دقي ، برنامه های نگهداری دوره های مستلزم توقف واحد يا ترکيبیي از  

 انجام شود. PSSRاين موارد و پيش از راه اندازی مجدد واحد بايد فرايند 

از  چنانچه تاسيسات/ واحدهای فرايندی يا بخشیي  توقف طوالنی:از اندازی مجدد تاسیسات پس راه -د

بیرای  ) نظير وقفه به دليل بروز حوادث يا عدم دريافت خیوراک و ....(  آنها بنا به داليلي غير از موارد ب و ج 

انیدازی مجیدد بايید فراينید     يا بيشتر از سرويس عملياتي خارج بوده اسیت، قبیل از راه   حداقل دوهفتهمدت 

PSSR .انجام شود  

يیر بیر   موارد ز های الزم صادر شده باشد.و تاييديه يلتکم يازن يشاقدامات پ يدبا PSSR يندفرا یقبل از اجرا

همچنين ممکن اسیت   باشد.محدود به آن نمي لياساف فعاليتهای عمومي در يك پروژه کامل تدوين شده و

 :برخي از اين موارد کاربرد نداشته باشد (د)، ( ج)، ( ب)در خصوص موارد 

       پییروژه  رويییه جییاری اتمییام عمليییات نصییب مکییانيکي و صییدور تاييديییه مربوطییه بییر اسییاف 

(Mechanical Completion.) 

    انجام مطالعات تحليل خطرات فرايندی در تاسيسات/ پروژه به يکي از روشهای مرسیوم و مناسیب و

 بازنگری اين مطالعات.

 ها و رويه های عملياتي. بازبيني و به روز رساني اطالعات ايمني فرايند شامل نرشه 

 در صورت نياز.آن مدارک راهنمای عمليات و ترجمه  و به روزرساني بازبيني 

    بازبيني و به روز رساني برنامه واکنش در شرايط اضطراری در برگيرنده کليه وضیعيتهای اضیطراری

 و ...محتمل فرايندی شامل انوا  حالتهای توقف اضطراری، آتش سوزی، انفجار، انتشار سمي، 

 .تهيه و تکميل مدارک انجام تغيير در خصوص موارد تغيير در تاسيسات فرايندی 

 .بازبيني و به روز رساني رويه های نگهداری و تعميرات و ترجمه آنها در صورت نياز 

 .بازبيني و به روزرساني نرشه های طبره بندی نواحي خطر 



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
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 خت و نصب، مدارک تکميیل مکیانيکي   تهيه و تکميل مدارک پروژه شامل مدارک کنترل کيفيت سا

 اجزا و عناصر پروژه در کليه بخشهای مربوطه.

 .تکميل کليه فعاليتهای ساختماني و سازه در تاسيسات / واحدهای فرايندی 

 های الزم بر اساف رويه پروژه، تغيير يا تعميرات اساسي. صدور تاييديه 

 

  : PSSRزمان انجام   -6-3

( 1متفاوت است که به صورت خالصیه در جیدول )   PSSR مشمولبرای انوا  تاسيسات  PSSRزمان انجام 

 نشان داده شده است.

  برای انوا  مختلف تاسيسات مشمول PSSR( زمان انجام 1جدول )

 PSSRزمان انجام  دامنه شمول

 یدجد یطرحها / پروژه ها

و  RFSUپس از مرحله تکمیل مکانیکی و قبل از صدور گواهی 

یا ورود هر گونه ماده شیمیایی خطرناک مرتبط با فرایند شامل 

 خوراک، سوخت، حالل، سرویسهای جانبی.

 مجدد یاندازو قبل از راه یکیمکان یلپس از تکم / واحدها یساتدر تاس ییرتغ

 مجدد واحد یاندازاز راه قبل یاساس یراتتعم

 مجدد یاندازراه قبل از یپس توقف طوالن یساتمجدد تاس یراه انداز

 

 :PSSRساختار تیم  مسئولیتها و  -6-4

نيازمند سازماندهي تيم کاری چند تخصصي متشکل از اعضیای حرفیه ای    PSSRاجرای موف  و موثر فرايند 

به طور کلي حداقل تخصص های میورد   در حوزه تخصصي مربوطه و هدايت و رهبری منسجم تيم مي باشد.

 زير مي باشد: به شرح PSSRنياز برای تشکيل تيم 



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
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: مسئول هماهنگي، برنامه ريزی، اجیرا و مستندسیازی گیزارش کیار میي باشید.       PSSRتيم  مسئول -1

و دارای دانیش کیافي و سیواب      بودهتيم بايد مسترل از تيم پروژه / تاسيسات مورد بررسي  مسئول

 موثر و حرفه ای در راه اندازی واحدهای فرايندی باشد. 

 جنبه های فرايندی واحد/تاسيسات مورد بررسي.مهندف فرايند مسلط به  -1

 نماينده مهندسي پروژه / طرح -5

 نماينده واحد عمليات / بهره برداری -4

 نماينده واحد نگهداری و تعميرات / بازرسي فني -9

 مسلط به ايمني فرايند HSEنماينده واحد  -9

 اضافه شود: PSSRدر صورت نياز تخصص های زير نيز مي تواند به تيم 

 متخصص برق 

 متخصص ابزار دقي  و سيستم های کنترل 

  متخصص ماشين االت دوار 

 متخصص محيط زيست 

 .... ساير تخصص های مورد نياز 

بر حسب نو  تاسيسات / واحد مورد بررسي به شرح  PSSRچارچوب کلي مسئوليتها و نحوه ساختاردهي تيم 

 زير مي باشد:

بیر   PSSRاجرای فراينید  ل و حصول اطمينان از نظارت، کنترمسئوليت  :جدیدطرحها / پروژه های  -الف

، در اجرای اين فرايندبر کارفرما بايد ضمن نظارت  HSEعهده مدير پروژه / مجری طرح کارفرما بوده و مدير 

 . به عمل آورد را همکاريهای الزم PSSRاجرای موف  و دقي  جهت 

 باشد: ميبه شرح زير   PSSRترکيب اعضای تيم 

و توسط و ترجيحا مسترل از تيم پروژه بوده که بايد از کارشناسان خبره کارفرما  PSSRتيم  مسئول -1

 مدير پروژه / طرح کارفرما تعيين شود.

تبصره : در قراردادهای عمده توسعه ای نظير توسعه فازهای گازی، توسعه ميادين نفتي، پااليشگاهها و ... که 

و .... انجام مي شود و مسیئوليت راه انیدازی عمليیاتي بیا       EPCC,EPCF,IPCدر چارچوب قراردادهای 



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
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مي تواند با هماهنگي و تاييید میدير پیروژه کارفرمیا و توسیط       PSSRپيمانکار اصلي مي باشد، مسئول تيم 

 باالترين مرام اجرايي پيمانکار اصلي توسعه طرح صادر شود.

5ديريت طرح ) متخصص مهندسي فرايند از کارشناسان خبره کارفرما يا مشاور م -1
MC .) 

 متخصص عمليات و بهره برداری که بايد از کارشناسان خبره تيم بهره بیرداری آتیي پیروژه /طیرح      -5

 ) تيم عمليات واحد پس از تحويل و تحول به بهره بردار نهايي( تعيين شود. 

 نماينده پيمانکار اصلي طرح که از کارشناسان خبره پروژه تعيين مي گردد. -4

 د.شوو تعميرات که بايد از کارشناسان خبره تيم بهره برداری آتي پروژه تعيين متخصص نگهداری  -9

بايد از کارشناسان خبره تيم بهره بیرداری آتیي پیروژه تعيیين      متخصص ايمني عمليات و فرايند که -9

 گردد.

پیروژه بیويژه در مرولیه     HSEکارفرمای طرح / پروژه مسلط به موضوعات  HSE / نمايندگان نماينده -1

 و سيستم های حفاظت محيط زيست. طراحي

 .، برق و مکانيكمتخصص ابزاردقي  و اتوماسيون -8

 نماينده تيم راه اندازی طرح -5

 ساير تخصص ها نيز مي تواند به اعضای تيم اضافه شود. PSSRتيم  مسئولدر صورت نياز و به تشخيص 

 :توقدف طدوالنی  تغییر در تاسیسات/ واحدها، تعمیرات اساسی و راه اندازی مجددد پدس از    -ب

کارخانیه  تاسيسیات/  بر عهده مدير مجتمع / ر يس در اين قبيل موارد  PSSRمسئوليت اصلي اجرای فرايند  

بايد ضمن نظارت و کنترل حسن اجرای اين فرايند در همکیاری و همیاهنگي نزديیك بیا      HSEبوده و مدير 

را فراهم نمايد. مدير مجتمع بايید   PSSRمدير مجتمع، تمهيدات و تسهيالت الزم برای اجرای موف  و دقي  

و اعضای تيم را طي حکم کتبي تعيين و به کليه مبادی ذيیربط معرفیي نمايید. حیداقل      PSSRتيم  مسئول

 به شرح زير بايد باشد:  PSSRترکيب اعضای تيم 

از واحید بهیره برداری/عمليیات مربوطیه      لکه بايد از کارشناسان خبره و مسیتر  PSSRتيم  مسئول -1

 توسط مدير مجتمع تعيين مي شود.

 متخصص مهندسي فرايند / پااليش. -1

 . مسلط به واحد / تاسيسات مورد بررسيمتخصص عمليات و بهره برداری   -5

                                                 
9 Management Consultant 



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
  

 

شت، ايمني،  33 از 06 صفحه محيط زيست و اداره كل بهدا
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 .مهندسينماينده  -4

  .متخصص نگهداری و تعميرات -9

 .متخصص ايمني عمليات و فرايند -9

 شرايط اضطراری.متخصص آتش نشاني و مديريت  -1

 متخصص محيط زيست -8

 ساير تخصص ها نيز مي تواند به اعضای تيم اضافه شود. PSSRتيم  مسئولدر صورت نياز و به تشخيص 

 

 

 :PSSRانجام   -6-5

به عنوان يك فعاليت مهم و مسترل بايد در برنامه زمان بنیدی پیروژه هیا/ طرحهیا/ تعميیرات       PSSRفرايند 

تيم بايد دامنه کار را مشخص نموده و ضمن  مسئول،  PSSRپس از تشکيل تيم اساسي / تغييرات درج شود. 

 د:دهانجام برنامه ريزی و  PSSRبه منظور اجرای  را اقدامات زير ،د نيازپيش بيني و تامين منابع مور

 -1-5-6  چک لیست تهیه 

 بییا توجییه بییه نییو  تاسيسییات / واحیید مییورد بررسییي        و  1-9بییر اسییاف کليییات منییدرج در بنیید     

) پروژه جديد، تغيير در تاسيسات، تعميرات اساسي يا راه اندازی پس از توقف طوالني( و ماهيت عمليیاتي و  

 را میورد نيیاز   PSSRتيم با مشارکت فعال اعضای تيم بايید چیك ليسیت     مسئولفرايندی واحد/ تاسيسات، 

طرحهیا/ پیروژه هیای     بیرای  PSSRجهت بازبيني واحد تحت بررسي تهيه و تدوين نمايد. نمونه چك ليست 

 جديد، تغيير در تاسيسات، راه اندازی پس از تعميرات اساسي در پيوست اين راهنما قرار داده شده است.

 -2-5-6 بررسی مدارک  

تیيم   مسیئول اطمينان حاصل نمايید.   PSSRالزم برای انجام  و اطالعات بايد از وجود مدارک PSSRتيم 

در اختيار اعضیای تیيم قیرار دهید. ايین میدارک عبارتنید        بايد نسبت به تهيه مدارک زير اقدام نموده و 

 از)محدود به اين موارد نمي شود(:

 شرح فرايند و شرايط عملياتي واحد / تاسيسات 

  نرشه های عين ساختP&ID,PFD,BFD 
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  پيشنهادات اصالحي اين مطالعاتمطالعات تحليل خطرات فرايندی و 

      میدرک فنیي مربوطیه )   ليست تجهيزات حيیاتي ايمنیي تاسيسیات/ واحید وCritical Safety 

Equipment ) 

   مییییدارک کنترلییییي واحیییید/ تاسيسییییات شییییامل فلسییییفهShutDown ليسییییت ،ESD، 

 Cause and Effect Chart... و ، 

 هیای  های ايمن عمليات، نگهداری و تعميرات، واکنش در وضعيت اضیطراری شیامل توقیف   رويه

 اضطراری 

  مدارکHSE  ای واحد/تاسيسات شامل نرشه هF&Gهیای  نشیاني، سيسیتم  ، شبکه آب آتش

  های حفاظت محيط زيست ، سيستمايمني

 ... و 

 -3-5-6 برگزاری جلسه توجیهی  

مورد بحث و تبیادل نظیر قیرار     اخذ و در جلسه حضوری PSSRنرطه نظرات تيم  ،پس از مطالعه مدارک

 مي گردد.و برنامه اجرايي کار تنظيم مشخص دقيرا اعضا بين و ترسيم کار  PSSRگرفته و روش انجام 

 -4-5-6 انجام بازبینی و بررسی میدانی 

بر اساف برنامه اجرايي بايد  PSSRتيم  ،با توجه به چك ليست و ترسيم وظايف انجام شده و مطالعه مدارک

 حوزه های زير اقدام نمايد:اين راهنما و  1-9کليات مندرج در بند کار نسبت به ارزيابي 

  :شیود کیه  از طري  بازبيني میدارک و مصیاحبه بیا کارکنیان اطمينیان حاصیل       اطالعات ايمني فرايند 

در و بیه روز رسیاني شیده     واطالعات ايمني فرايند شامل مدارک طراحي، خطرات مواد، نرشه ها، و ... 

 و قابل استفاده مي باشد. گرفتهدسترف کارکنان مرتبط از جمله پيمانکاران قرار 

 تحليل خط( رات فرايندیPHA اطمينان حاصل شود :) الحي منیتج از تحليیل خطیرات    صاقدامات اکه

 است. به اتمام رسيدهو  انجامبه طور موثر فرايندی 

 ( رويه های ايمن عملياتSOP :)  رويیه هیای ايمنیي، عمليیات، تعميیرات و      کیه  اطمينان حاصل شیود

و در  بوده، متناسب با تاسيسات / واحد نگهداری،واکنش در شرايط اضطراری تدوين و اعتباردهي شده

( و مالحظیات و  PSIدسترف کارکنان قرار دارد. اين رويه هیا بايید شیامل اطالعیات ايمنیي فراينید )      

 پيشنهادات مطالعات تحليل خطرات فرايندی نيز باشد.
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 ( يکپارچگي مکانيکيMI
سامانه های تضمين کننده يکپارچگي مکیانيکي  شود که اطمينان حاصل (: 11

تاسيسات / واحد نظير بازرسي فني و تست تجهيزات بويژه تجهيزات حيیاتي ايمنیي، تحليیل قابليیت     

 اطمينییان، رويییه هییای نگهییداری و راه انییدازی تجهيییزات، سییامانه هییای متییداخل ايمنییي فراينیید    

(Process safety interlocksبه درستي اجرا، نظارت و کنترل شده ا )ست . 

 کنترل و تضمين کيفيت (QC/QA:)  رويه های کنترل و تضیمين کيفيیت در   که اطمينان حاصل شود

 رويه های، بر اساف استانداردها ،حين ساخت و نصب تجهيزات/تاسيسات بويژه تجهيزات حياتي ايمني

 و مشخصه های طراحي انجام شده است.  صادر شده توسط سازندگان

  :و نصب به مرحله تکميل مکیانيکي   اطمينان حاصل گردد کليه فعاليتهای ساختمانساختمان و نصب

 رسيده و تجهيزات به طور مناسب نصب شده و آماده راه اندازی ايمن مي باشند.

 ( ليست موارد مغايرت جز يPunch Listاطمينان حاصل گردد :) ليست موارد مغايرتهای جز ي به  که

 درستي طبره بندی شیده و میواردی کیه میانع از راه انیدازی ايمین هسیتند قبیل از صیدور تاييديیه           

 .ست( رفع شده ا RFC)اوليه راه اندازی 

  :سيستم بررسیي، صیحه گیذاری و ثبیت تغييیرات توسیط        که اطمينان حاصل گرددمديريت تغييرات

دارد، جاری و موثر است و کليه مدارک مرتبط با تغييرات شامل نرشه  واحدها / افراد ذی صالح وجود

. اين موضو  شیامل تغييیرات در مرحلیه سیاختمان و     ستها و رويه های عمليات به روز رساني شده ا

 نصب نيز مي شود.

  :کليه کارکنان میرتبط بیا راه انیدازی واحید / تاسيسیات از      که اطمينان حاصل گردد آموزش کارکنان

کارکنان پيمانکار دارای دانش تجربه و مهارت کافي در اين خصوص مي باشند و آموزشهای الزم جمله 

در زمينه رويه های عمليات ايمن، نگهداری و تعميرات، واکنش در وضعيت اضطراری، اطالعات ايمني 

 فرايند و ساير موضوعات مورد نياز را به طور اثربخش دريافت کرده اند.

  :جنبه های ايمني فعاليت پيمانکاران بیه طیور نظیام منید     که اطمينان حاصل گردد ايمني پيمانکاران

تحت کنترل قرار دارد و پيمانکاران حاضر در تاسيسات و کارکنان آنها از خطیرات بیالروه تاسيسیات /    

واحد و همچنين الزامات ايمني مرتبط با شرح خدمات و فعاليت خود شامل قوانين و مرررات، خطیوط  

 ويه ها و دستورالعملهای کاری به طور کامل آگاهي دارند.راهنما، ر

                                                 
10 Mechanical Integrity 
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  :کليه وضعيتهای اضطراری محتمل شامل موارد  که اطمينان حاصل گرددواکنش در شرايط اضطراری

مرتبط با عمليات نظير حاالت مختلف توقف اضطراری شناسايي شده است و رويیه هیای مکتیوب بیه     

و پرسنل آموزش کافي در  داشتهمنظور واکنش در هر وضعيت تدوين شده و در دسترف کارکنان قرار 

 اين خصوص را دريافت نموده اند.

در  ،يد از تاسيسات/ واحد بازديد ميداني نموده و ضمن بررسي و صحه گذاری ميیداني با PSSRهمچنين تيم 

 خصوص موارد زير به صورت ويژه اطمينان حاصل نمايد:

  خطرات فيزيکي عمومي تاسيسات / واحد نظير خطرات سروط، لغیزش، مسیيرهای دسترسیي،    بررسي

يمن و آسان اپراتور به تجهيزات، عال م دسترسي ا ايمني سازه های مرتفع ، تناسب و کفايت روشنايي،

 و ساير موارد مرتبط. و حفاظها

      ،از تجهيزات تاسيسات/ واحد بويژه تجهيزات حياتي نظير ماشیين هیای دوار، کمپروسیورها، راکتورهیا

ظروف تحت فشار فرايندی، مخازن ذخيره اتمسفريك ، کیروی و برودتیي بازديید ميیداني نمیوده و از      

ه به کار بودن سيستم هیای ايمنیي ايین تجهيیزات نظيیر وضیعيت اتصیال زمیين         مادآوجود تناسب و 

(Earthing(مسيرهای تخليه گاز و مايع ،)Vent,Drain  ( سيستمهای تخليیه ايمنیي ،)Safety Relief 

Devices     .... نراط نمونه گيری، عاي  بندی حرارتي بويژه عاي  های میرتبط بیا حفاظیت پرسینلي و ،)

 .اطمينان حاصل نمايد

     ،از تجهيزات و سيستمهای حياتي ايمني نظير سيستم های اعالم و اطفا حريی  و آشکارسیازهای گیاز

سيستمهای کنترلیي    مخازن پمپها و شبکه آب آتش نشاني، سيستم های دوش و چشم شوی ايمني،

(، سيسیتمهای  ESD,TRIP systemsمرتبط با ايمني فرايند شامل توقف اضطراری و توقیف موضیعي )  

... بازديد ميداني نموده و  و flare   ،PSV  ،drain  ،ventنظير شبکه فشار و دما  ايمني و رهايش تخليه

 از آماده به کار بودن اين سيستم ها اطمينان حاصل نمايد.

 پساب های صینعتي، سيسیتم    و تصفيه از سيستم های حفاظت محيط زيست بويژه شبکه جمع آوری

های کنترل ريزش، سامانه های کنترل انتشار و .... بازديد ميداني نموده و از آماده به کیار بیودن ايین    

 سيستم ها اطمينان حاصل نمايد.

 صدور اجازه راه اندازیگزارش، اقدامات اصالحی و تهیه   -6-6
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برنامیه کیار،    گزارش نهايي شیامل ه بايد حداکثر ظرف مدت دو هفت PSSRتيم  مسئول، PSSRپس از انجام 

و وضیعيت آمیادگي تاسيسیات /     ك ليستهای تکميل شده و يافته ها و توصيه هاچجز يات بررسي،  دامنه و

و کليه مدارک شامل چك  PSSRگزارش  .نمايدبه مبادی زير ارسال همزمان تهيه و  راواحد برای راه اندازی 

ليست ها و ليست موارد مغايرت )جز ي / عمده( بايد توسط کليه اعضای تيم امضا شیود. ليسیت گيرنیدگان    

 شامل موارد زير است: PSSRگزارش 

  / کارفرما( عملياتمدير مدير مجتمع( 

 کارفرما( / مجری طرح مدير پروژه(  

 کارفرما( مدير راه اندازی( 

  مديرHSE )کارفرما( 

واحد برای راه اندازی به یکی از صورتهای زیدر  تاسیسات/ باید وضعیت آمادگی  PSSRدر گزارش 

 د:شواعالم نظر 

در اين حالت مغايرتهای جز ي تاسیسات / واحد مورد بررسی برای راه اندازی ایمن آماده است:  -الف

بیر اسیاف نتیايج     PSSRتیيم   و مشاهده شده است ولي اين موارد مغايرت جز ي مانع راه اندازی ايمن نيست

تاسيسات / واحد مورد بررسي برای راه انیدازی ايمین آمیاده     که يافته ها و ارزيابي انجام شده تاييد مي نمايد

است و در صورت وجود مغايرتهای جز ي اين موارد مانع راه اندازی ايمن نمي باشد. در اين حالت بايد ليستي 

 د.شوگزارش از اقدامات اصالحي جهت رفع موارد مغايرت جز ي تهيه شده و ضميمه 

تاسیسات / واحد مورد بررسی پس از رفع موارد اشکالت و مغایرتهای جزئی آماده راه انددازی  -ب

 در اين حالت موارد مغايرتهای جز ي مشاهده شده است که مي تواند بر ايمني راه انیدازی اثیر   یمنی است:ا

بیر اسییاف نتیايج يافتیه هییا و ارزيیابي انجیام شییده راه انیدازی ايمیین        PSSRتیيم   نیامطلوب داشیته باشیید و  

ت بايید ليسیتي از اقیدامات    موارد مغايرتهای جز ي مي نمايد. در اين حالاين واحد/تاسيسات را منوط به رفع 

 د.شوگزارش اصالحي جهت رفع موارد مغايرت جز ي تهيه شده و ضميمه 

مغیايرت عمیده   میوارد  در ايین حالیت    تاسیسات/ واحد مورد بررسی آماده راه اندازی ایمن نیست:-ج

بیودن  نماده به کار آ)به عنوان نمونه  به نحوی که ايمني تاسيسات / واحد را به مخاطره مي اندازدوجود دارد 

،  PSSRتيم  سيستم های ايمني فرايند يا سيستم های حفاظت از حري  يا سيستم های اعالم و اطفا حري (.



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
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راه اندازی واحد/تاسيسات را تاييد نمي کند و انجام راه اندازی منوط به رفع مغايرتهای عمده و اجرای مجدد 

 يد در گزارش درج شود.مي باشد. موارد مغايرتهای عمده با PSSRفرايند 

بیر اسیاف روال   درج شیده و  ليست موارد مغايرت مندرج در گزارش بايد در سيستم ثبت و پيگيیری پیروژه   

 PSSRتیيم   مسیئول رفع مغايرتهیا بیه اطیال      ،ضمن تعيين واحد مسئول رفع مغايرت و مهلتجاری پروژه، 

 رسانيده شود تا مورد بررسي و صحه گذاری مجدد قرار گيرد. 

برخی از این عوامدل  متعددی است که  عواملور اجازه نامه راه اندازی منوط به برآورده شدن صد

بوده و صحه گذاری کامل این عوامل توسط تدیم   PSSRفرایند ارزیابی و بازبینی خارج از محدوده 

PSSR .لذا نتیجده گدزارش    مقدور نمی باشدPSSR        بده مفهدوم صددور اجدازه نامده راه انددازی 

بوده  RFSUنظیر گواهی  اجازه نامه راه اندازیهر گونه نمی باشد ولی به عنوان شرط الزم صدور 

و رفع موارد مغایرت مانع راه اندازی )حالتهای ب  PSSRو جهت صدور این اجازه نامه انجام فرایند 

 و ج( ضروری است. 

 پیوست ها .7

 يدجد یا يهسرما یپروژه ها / در طرحها یاز راه انداز يشپ يمنيا ينيبازب يستنمونه چك ل  1-1

 / واحدها يساتدر تاس ييرتغ يژهو یاز راه انداز يشپ ينيبازب يستنمونه چك ل   -1-1

 يواحد پس از توقف طوالن یو راه انداز ياساس يراتتعم يژهو یاز راه انداز يشپ ينيبازب يستنمونه چك ل   -1-5

 ی جدیدپروژه هادر طرحها/اندازی چک لیست بازبینی ایمنی پیش از راه نمونه  -7-1

 

 پیشنهادات شرح وضعیت / نواقص تیم آ
   مي باشند؟دسترف در و شده و به روز رساني تصويب  تدوين، روش های اجرايي عملياتي

   د؟نمي باشو در دسترف و به روز رساني  يبتدوين، تصوروش های اجرايي تعميرات 
   ؟شندبا و در دسترف ميرساني روز ه ب تدوين، روش های اجرايي مديريت شرايط اضطراری

   و معتبر مي باشند؟ ندمطالعات ريسك جاری هست

    شده است؟رساني  روزه ب PHAمستندات، نتايج و سواب  مطالعات تحليل خطرات فرايندی 

   شده اند؟ انجامپيشنهادات مطالعات ريسك 

   شده است؟و صحه گذاری  تاييد تکميل،( QCکنترل کيفيت) مدارک

   نرشه های فرايندی به روز شده اند؟
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   روز شده اند؟ه نرشه های مکانيکي ب

   روز شده اند؟ه نرشه های الکتريکي ب

   روز شده اند؟ه نرشه های ابزار دقي  ب

   روز شده اند؟ه فهرست تجهيزات ب

   در دسترف مي باشند؟به روز رساني شده و  MSDSبرگه های 

   ف مي باشد؟رراه اندازی در دستها و مدارک نرشه 

   نرشه های دسته بندی مناط  خطرناک بروز رساني شده اند؟

   شده است؟رساني روز ه بايمني تهيه و ليست تجهيزات حياتي 

   شده است؟انجام کامل به طور شامل سرپرستان و کارکنان  پرسنل بهره برداریآموزش 

   شده است؟ به طور کامل انجام اتتعميرپرسنل نگهداری و آموزش 

   شده است؟ به طور کامل انجامآموزش پيمانکاران 

   شده است؟ به طور کامل انجامآموزش شرايط اضطراری / حري  

   سواب  آموزش بروز رساني شده اند )طرحها و برنامه های آموزشي(

   روز رساني شده اند؟ه بتدوين، تصويب و طرح ها و روش های اجرايي توقف اضطراری 

   ( بي نرص مي باشند؟Relief Systems) ايمني فشارعملکرد و فرمان سيستم های 

   ند؟او خروجي مناسب فراهم شده  شامل دسترسي به تجهيزات دسترسيمسيرهای 

   ؟د تاييد استموردوش ها و چشم شو های ايمني عملکرد 

   د؟ندر دسترف مي باش SCBA/ESCBA تنفسي تجهيزات

   و آماده به کار مي باشند.شده عملکردی تست  gas detection systemsسامانه 

و شده عملکردی تست  ESDو ( Emergency stopsتوقف های اضطراری )سامانه های 

 و شکست مرور شده اند؟ يخراب یحالت ها ؟آماده به کار مي باشند

  

   ؟مي باشد سامانه فلر آماده به کار و در سرويس عملياتي

   ؟آماده است start up and bypassو کنارگذر  مسيرهای راه اندازی

   ؟( به هر ظرف الصاق شده استname plate)فشار تحت ظروف صفحه مشخصه فني 

   د؟ندسترف مي باشدر ظروف ساخت حين مواد و تاييديه های گواهي 

   ؟است استانداردی طراحي مطاب  کدهاو مواد ساخت شامل انتخاب  مهندسيفعاليتهای 

   ؟و آماده به کار مي باشندقرار گرفته مورد بررسي ريزش مواد سامانه های کنترل 

   ؟ الزم انجام شده استو اقدامات  تهيه شدهپانچ ليست پروژه 

   کامل مي باشد؟ ی محوطهتسهيالت اپراتور

   ؟به طور مناسب پيش بيني و نصب شده استحفاظ های تجهيزات 

   است؟ انجام شدهبه طور کامل  Fireproofingعمليات 

   تکميل شده اند؟ و ... برچسب زني تجهيزات، نردبان ها، لوله ها، نراط نمونه برداری
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   تمامي عال م مورد نياز نصب شده اند؟

   روز رساني شده است؟ه بثبت و باالبر کامل مي باشد و آمار آنها تجهيزات ليست 

   ؟و آماده به کار مي باشند چك شدهشامل مسيرها به طور کامل سيستم های فاضالب 

   ساخت و ساز پاکسازی شده اند؟زا دات محوطه تاسيسات از 

   شده اند؟ صادرابزار دقي   و تکميل سيستم های گواهي انطباق

   بندی مناط  خطرناک مي باشند؟طبره تجهيزات ابزار دقيري در انطباق با 

   در حال کار مي باشند؟ alarm panelsهشداردهنده های اتاق کنترل 

   چك شده اند؟ (control loops)حلره های کنترلي

   اند؟روز رساني شده ه و متوقف کننده ها ب (alarms) ليست هشدار دهنده ها

   روز رساني شده اند؟ه ب DCSپايگاه داده 

   شده اند؟ صادرالکتريکي و تکميل سيستم های گواهي انطباق 

   تجهيزات الکتريکي در انطباق با دسته بندی مناط  خطرناک مي باشند؟

   ده است؟کنترل و نتايج ثبت شزمين  اتصالسيستم های 

   اند؟برچسب زده شده به تابلوهای برق 

   فيوزها منطب  با بار الکتريکي مي باشند؟

   و برچسب گذاری شده اند؟ مناسب نصبخاموش کننده های حري  در محل 

   ؟و آماده به کار مي باشند شده کنترل عملکردیهيدارنت ها و مانيتورها 

   ؟های مناسب قرار دارنددر محل (fire hose) آتش نشاني لوله های

   ؟شده و آماده به کار است کردیسامانه های اعالم حري  کنترل عملتجهيزات و 

   و خاموش کننده تست شده اند؟ (water sprayافشانه آب )سيستم های 

   راه اندازی در دسترف مي باشند؟ قطعات يدکي ويژه

   مجوزهای زيست محيطي موردنياز اخذ و کامل شده است؟

دامنه طراحي پروژه بازبيني شود تا از شرايط مجوزهای زيست تغييرات احتمالي مربوط به 

 محيطي عدول نشده باشد.

  

خطوط راهنما و دستورالعملهای شرکتي در حوزه محيط زيست در طول زمان احداث طرح 

 عملياتي و پيگيری شده است؟

  

سازی، آناليز های اتمسفری( شناسايي، کمي همه جريانات دورريز )پسابها، پسماندها و آالينده

 و حداقل سازی شده است؟ سياهه اين انتشارات تهيه/اخذ شود.

  

اهداف پيشگيری از توليد دورريز و رهايش آن در طراحي فرآيند و محصوالت جديد مدنظر 

 قرار گرفته و رعايت شده است؟ )مستند شود(

  

   هستند؟ احداث شده و مناسب مخازن dikeشامل  ها/ راهبندهای ثانويههمه محفظه

  های حفاظتي ويژه سطوح برای دريافت دهيکشي و پوششها، جدولخاکريزبندی، زهکش
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 ها و سناريوی بدترين شرايط ريزش مناسب هستند؟نشتي

   مناسب است؟) مخازن( سازی تاسيسات ذخيرهايمني 

ظرفيت  وساخته شده  HSEبطور مناسب و مطاب  الزامات  و بارگيریتاسيسات تخليه 

 ؟پيش بيني شده است% مواد شيميايي مايع فله ای( در محوطه 111)ثانويه محفظه نگهداری 

  

   زا بودن آن شناسايي و احصاء شده است؟ها و سازگاری و آتشها و رهايشمنابع بالروه ريزش

   دستورالعملهای مرابله با ريزش بطور مناسب تهيه شده و در دسترف است؟

   کافي برای مرابله با ريزشهای احتمالي وجود دارد؟امکانات 

فهرستي از منابع انتشار آالينده های هوا و مشخصات آن تهيه شده و از انتشار آالينده های هوا 

 در محدوده حدود مجاز اطمينان حاصل شود.

  

تجهيزات کنترل آلودگي هوا به درستي احداث و نصب شده و خروجي آن در محدوده حدود 

 ؟جاز تخليه به محيط قرار داردم

  

   شود.های خطرناک هوا به اتمسفر تخليه نميکه منابع انتشار آالينده شوداطمينان حاصل 

   برداری بسته نصب شده باشد.که )حسب نياز( سيستمهای نمونه شوداطمينان حاصل 

   فهرستي از پسماندهای توليدی واحد تهيه شده است؟

پسماندهای توليدی براساف راهنماهای ابالغي از سوی وزارت نفت انجام شده؟ در بندی طبره

 بندی شده است؟اين صورت آيا پسماند/پسماندهايي به عنوان پسماند خطرناک طبره

  

يا دفع انوا  پسماندها و به خصوص پسماندهای خطرناک در داخل سايت  نحوه ذخيره، تصفيه

 قوانين و مرررات ملي و شرکتي انطباق دارد؟تعيين شده و مناسب بوده و با 

  

آيا مجوزهای ، بخشي از پسماندهای خطرناک جهت دفع به بيرون از سايتدر صورت انترال 

 الزمه اخذ و هماهنگي های الزم صورت گرفته است؟

  

   فهرست انوا  پسابها و مشخصات هريك تعيين شده است؟

   بطور مناسب احداث و آماده بهره برداری مي باشد؟سيستمهای جمع آوری و ذخيره پسابها 

   ه به طور مناسب طراحي و احداث و آماده بهره برداری است؟تصفيه يا تصفيهواحدهای پيش

   سيستمهای مديريت لجن توليدی تصفيه خانه احداث و آماده بهره برداری شده است؟

 

 

 تغییر در تاسیسات / واحدها نمونه چک لیست بازبینی پیش از راه اندازی ویژه   -7-2

 

  شماره مديريت تغيير
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 تاریخ بازبینی موارد بازبینی بله/خیر/مرتبط نیست موارد بازبینی

( و PHAاز جمله تحليل خطرات فرايندی )مستندات و مدارک مديريت 

 است؟ پيشنهادات آن کامل
  

   اند؟بازنگری و اجرا شده متناسب با نو  تغيير های اجراييروش

   به روز رساني اطالعات ايمني فرايند انجام شده است ؟

   انجام شده است؟ کردیهای عملتست

   مستندات تضمين کيفيت/کنترل کيفيت تکميل شده است؟

   رساني شده است؟بط اطال تتغييرات به همه پرسنل مر

   اند؟تعميرات بروز رساني/تغيير داده شده رويه های

   در محل مسترر شده و يا در انبار موجودند؟ قطعات يدکي مهم

   تا يد شده است؟ توسط مراجع ذيصالحمديريت تغيير مستندات 

اندازی موجود است و تکميل همه الزامات خاص در خصوص انجام پيش راه

 اند؟شده
  

-روز رساني شدهه برقي/مکانيکي معتبر بوده و ب lockoutهای اجرايي روش

 اند؟
  

   اند؟بروز رساني شده P&ID هاینرشه 

   اند؟های مکانيکي بروز رساني شدهنرشه

   اند؟های الکتريکي بروز رساني شدهنرشه

   برگه اطالعات ايمني مواد بروز رساني شده است؟

   روز رساني شده است؟ه تغيير کرده و بنواحي خطرناک بندی طبره

 آموزش

   به افراد مرتبط با تغيير ارا ه شده است؟ های مورد نيازآموزش

   های ایمنیسیستم

   اضطراری بروز رساني شده است؟در وضعيت اجرايي واکنش  روش

   حري  بازنگری و بروز رساني شده است؟ از سيستم حفاظت

   اند؟بازنگری شده( gas detectors)گاز  آشکارسازهایجانمايي 

   ؟به روز رساني شده استتجهيزات حفاظت فردی بازنگری و در صورت نياز 

   طراحی پروژه

   ؟شده است اخذ / سيستم ها تجهيزات های مرتبط با طراحي تا يديه

   ؟و مورد تاييد استدر دسترف  از جمله لوله کشي ساختحين گواهي مواد 

   است؟ بيني شده پيشدر صورت نياز، ظرف محدود کننده ريزش در محل 

   محوطه
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   ؟مناسب استدسترسي به تجهيزات 

   در محل موجود است؟( tag numbers)های شناسايي شماره

   ؟شده استپاکسازی از محوطه ساخت و ساز/تعميرات  پسماندهای

   های کنترلسیستم

TRIPS ،ESD های کنترل بررسي شده است؟و حلره   

   زمين مجددا بررسي شده است؟ به سيستم های اتصال

   اند؟بررسي شده INTERLOCKهای سيستم

   افزاری در محل موجود بوده و بروز رساني شده است؟پشتيبان نرم

   های برقیسیستم

   ؟نواحي خطرناک بازبيني شده استبندی تجهيزات الکتريکي مطاب  با طبره

و سيستم های صاعره گير زمين  به سيستم های اتصالصحت و کفايت 

 بررسي شده است؟
  

   ؟مناسب مي شوند/ تجهيزات هادستگاهدرجه حفاظت 

   ؟مناسب مي باشدتابلوهای برق و جعبه های توزيع ( EXدرجه حفاظتي)

   آناليز ريسك تجهيزات حفاظت فردی انجام شده است؟

   حفاظت دربرابر حریق

   است؟ارزيابي ريسك حري  بروز رساني شده 

   اند؟ها( و سامانه اعالم حري  بررسي شدهآتش نشاني )هيدرانتشبکه آب 

   اند؟جعبه های آتش نشاني با تجهيزات در محل مسترر شده

   اند؟( بررسي و تست شدهdelugeشيرهای سيالبه ای )

   بررسي شده و کفايت دارد؟ gas detection sysytemsسامانه های 

   ( بررسي شده و کفايت دارد؟fire proofing) پوشش ضد حري 

 مالحظات زیست محیطی  

 تغييرات جديد مستلزم اخذ مجوزهای زيست محيطي جديد بوده است؟

 در اين صورت آيا مجوزهای موردنياز اخذ و کامل شده است؟
  

تهيه مستنداتي مبني بر اين که ميزان دورريزها در انجام تغيير يا در مورد 

 جديد افزايش نيافته يا به حداقل رسيده است؟ فرآيند
  

ها/راهبندهای ثانويه بوده و در اين آيا تغييرات جديد مستلزم ايجاد محفظه

 صورت آيا اين موارد احداث شده و مناسب مي باشد؟
  

آيا مواد شيميايي جديدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ در اين صورت 

 موارد زير کنترل شود.
  تاسيسات ذخيره سازی و تخليه بار بطور متناسب احداث يا اصالح شده آيا
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 است؟

 کشي برچسب گذاری تجهيزات و اجزاء لوله 

 اصالح دستورالعملهای مرابله با ريزش 

 وجود امکانات کافي برای مرابله با ريزش احتمالي ماده/مواد جديد 

 قرار گرفته است؟آيا تغييرات زير در مورد انطباق انتشار به هوا مد نظر 
  افزايش در انتشار بالروه ترکيبات آلي فرار(VOCs) 

 های خطرناک هواانتشار جديد آالينده 

 های خطرناک هواافزايش در انتشار بالروه آالينده 

 تغيير در نو  کاربری و خدمات يك تجهيز 

 تغيير در ترکيبات منابع انتشار موجود 

  

بر منابع فرار نظير شيرآالت و شدن نراط جديد انتشار )مشتمل اضافه

های اطمينان( يا تغييرات فيزيکي در منابع انتشار فعلي يا نراط دريچه

پايش. چنانچه هريك از تغييرات فوق روی دهد، اقدام الزم جهت دريافت 

 .ه استمجوزهای جديد صورت پذيرفته و مستندات الزم تهيه شد

  

زا يا ساير مواد مي، خورنده، واکنشزا، سهای آتشآيا افزايش انتشار آالينده

شناسايي و کمي سازی شده و اقدامات الزم جهت  ،شيميايي خطرناک هوا

 اخذ مجوزهای احتمالي صورت گرفته است؟

  

های فوق در حدود مجاز اقدامات الزم صورت آيا برای کنترل انتشار آالينده

جديد مورد گرفته و توانايي تجهيزات موجود يا ضرورت نصب تجهيزات 

 ارزيابي قرار گرفته است؟

  

   سازی پسماند رعايت شده و گزارش شده است؟آيا حداقل

آيا تغييرات جديد منجر به توليد پسماند جديد شده است؟ در اين صورت 

آيا تغييرات احتمالي زير در انطباق با راهنمای مديريت شناسايي و طبره 

و پدافند غيرعامل وزارت  HSEل بندی پسماندها )ابالغي از سوی اداره ک

 نفت(  مدنظر قرار گرفته است؟
 توليد يك پسماند خطرناک جديد 

 تغيير در ترکيبات پسماند خطرناک موجود 

  .تغييرات در تاسيسات مديريت پسماند خطرناک يا ساير پسماندها 

  

آيا روشهای مديريت پسماند جديد از مرحله توليد تا دفع نهايي تعيين شده 

 مجوزهای احتمالي مورد نياز اخذ شده است؟و 
  

آيا از پيدايش هرگونه پسابهای جديد يا افزايش احتمالي )کمي و کيفي( 

 منابع موجود آگاهي وجود داشته و اعالم شده است؟
  

سيستمهای جمع آوری/پيش تصفيه و  بر ناشي از تغييراتآيا تاثير پسابهای 

 ارزيابي شده است؟  ت ظرفيتاز لحاظ سازگاری و کفاي تصفيه فعلي
  



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
  

 

شت، ايمني،  33 از 18 صفحه محيط زيست و اداره كل بهدا
فند غيرعامل  پدا
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نمونه چک لیست بازبینی پیش از راه اندازی ویژه تعمیرات اساسی و راه اندازی واحد پس   -7-3

 از توقف طوالنی
 

 الف( ابزار دقیق

 بلی/خیر/کاربرد ندارد چک لیست

  مجوز)های( ابزاردقي  امضاء شده است؟

  شده است؟ تکميل و بسته ،مجوز کار امضاء

  اند؟اجرايي مديريت تغيير مستند شدهمطاب  با روشاحتمالي تغييرات 

  اند؟بررسي شده صحيح از لحاظ عملکرد (control loops)ی کنترليهاهمه حلره

  اند؟وضعيت همه شيرهای کنترل بررسي شده و در جهت صحيح جريان نصب شده

  اند؟ تنظيم حرکت شيرها انجام شده

  هستند؟و در وضعيت عملياتي ها و خطوط سيگنال سالم همه خطوط، کابل

  ؟مورد تاييد استشده و عملکردی ها تست همه فرستنده

  بندی شده سالم هستند؟همه تجهيزات ابزار دقي  طبره

  ؟آماده به کار مي باشندهای توقف به طور کامل بررسي و سيستم

 ب( برق 

 بلی/خیر/کاربرد ندارد چک لیست

  برق امضاء شده است؟مجوز 

  و بسته شده است؟، تکميل مجوز کار امضاء 

  اند؟برداشته شده( tags) خطراطال  رساني کارتهای 

  اند؟شده جمع آوری های موقت به زميناتصال

  صفحه کليدها )سويچگير( در موقعيت مسترر هستند؟

  اند؟تابلوها بسته و قفل شدهدرب 

  آماده به کار هستند؟موتورها متصل شده و 

  ( موتورها انجام شده است؟direction test) چرخش تست جهت

  ؟است شدهانجام های عملکردی تستکليه 

 ج( مکانیک

 بلی، خیر، مرتبط نیست چک لیست

  و بسته شده اند؟، تکميل مجوزهای کار امضا 

 اقدامات الزم به منظور و کنترل گرديده ( blankليست صفحات مسدود کننده)



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
  

 

شت، ايمني،  33 از 19 صفحه محيط زيست و اداره كل بهدا
فند غيرعامل  پدا
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بازگرداندن وضعيت صفحات به حالت ايمن مطاب  با نيازمنديهای فرايندی انجام و فرم 

 امضا شده است؟های مربوطه 

  موقعيت شيرهای ايمني، يکپارچگي و نراط تنظيم چك شده اند؟

  شده است ؟در محل انجام تعميرات کنترل  و غيرهزه ها بسته بودن فلنج ها، سا

شيرهای ايزوله مطاب  نيازمنديهای فرايند و نرشه ها در وضعيت صحيح )باز/ بسته( قرار 

 دارند؟

 

شيرهای ايزوله سامانه های ايمني رهايش فشار مطاب  نيازمنديهای فرايندی و نرشه ها 

 ( قرار دارند؟ CSC/CSOدر وضعيت صحيح )

 

  ها و غيره(؟ PSVها،  TSVبازرسي و تست های فشار کامل شده است )ظروف، 

  حري  در شرايط عملياتي قرار دارد؟ از تجهيزات حفاظت 

 يحصح يتو نرشه ها در وضع يندفرا يازمنديهایمطاب  ن (Gasketآب بندهای اتصاالت )

 شده است؟ نصب

 

  تجهيزات دوار تست شده اند ؟

  همه تجهيزات سخت افزاری بي نرص هستند؟عملکرد 

  مستند شده اند؟ MOCهای اجرايي تغييرات بر اساف روش

هر گونه دستورالعمل ويژه )برای مثال خشك کردن، افزايش دمای يکنواخت، غيره( انجام 

 شده است

 

 د( سیستم های کنترل 

 بلی، خیر، مرتبط نیست چک لیست

  و بسته شده است؟، تکميل مجوزهای کار سيستم های کنترل امضا 

  مستند شده اند؟ MOCتغييرات بر اساف روش اجرايي

  همه چرخه ها از نظر عملکردی چك شده اند؟

  همه خطوط، کابل ها و خطوط سيگنال بي نرص هستند؟عملکرد 

  عمليات تحويل داده شده اند؟ ه واحدهایب از لحاظ عملکرد صحيح ترانسميترها تست شده و

لحاظ عملکرد صحيح به از شده و  کنترل( به طور کامل tripسيستم های توقف موقت )

 تحويل داده  شده اند؟ ياتواحدهای عمل

 

  تحليلگر کاليبره و تست شده اند؟سامانه ها و تجهيزات 

 ه( تجهیزات دوار 

 بلی/خیر/کاربرد ندارد چک لیست

  و بسته شده است؟ ، تکميلمجوزهای کار امضاء

  ؟استبازرسي شده  (blankصفحات مسدود کننده ) ليست



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
  

 

شت، ايمني،  33 از 33 صفحه محيط زيست و اداره كل بهدا
فند غيرعامل  پدا
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  اند؟مستندات کنترل کيفيت مربوطه امضاء شدههمه 

در محل و غيره  سازهها، ها، فلنجروها، پيچهای ايمني، حصارها، پيادهحفاظبسته بودن 

 اند؟شدهانجام تعميرات کنترل 
 

  در وضعيت صحيح هستند ؟( lock out) های قفل زني همه سيستم

  ؟قرار گرفته استتجهيزات حفاظت از حري  در شرايط عملياتي 

 يحصح يتو نرشه ها در وضع يندفرا يازمنديهایمطاب  ن ( Gasketاتصاالت ) یآب بندها

 )فاقد آزبست،کدهای رنگي و انوا (؟ نصب شده است؟
 

  ( انجام شده است؟alignmentماشين و همراستا سازی)تراز کردن 

  اند؟های تا يد تعميرات و جوشکاری امضاء و بسته شدههمه فرم

  های ماشين و موتور بررسي شده است؟تست

  تست تجهيزات دوار انجام شده است؟

  به حالت قبل برگردانده شده و داربست برداشته شده است؟ همه تجهيزات حفاظتي

  تغييرات مطاب  با روش اجرايي مديريت تغيير ثبت شده و امضاء شده است؟

 ( مالحظات زیست محیطیو

 بلی/خیر/کاربرد ندارد چک لیست

  سامانه فلر آماده به کار و در سوريس عملياتي قرار دارد؟

سيستم های جمع آوری فاضالب شامل مسيرها به طور کامل چك شده و آماده به کار مي 

 باشد؟
 

  واحدهای پيش تصفيه / تصفيه پساب آماده سرويس عملياتي مي باشد؟

سطح تاسيسات جمع آوری و به محلهای ايمن و پسماندهای توليدی در طي دوره از 

 مناسب منترل شده است؟
 

  سامانه های مرابله با ريزش آماده به کار مي باشد؟

  سامانه های کنترل و جلوگيری از آلودگي هوا اماده به کار مي باشد؟

  سامانه های اندازه گيری و پايش پارامترهای محيط زيستي آماده به کار مي باشد؟

  آيا از عدم انتشار آالينده های خطرناک هوا به اتمسفر اطمينان حاصل شده است؟

  آيا سيستم های مديريت لجن اماده سرويس عملياتي مي باشد؟

 

 


