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مخاطرات و اقدامات محیط زیستي
T5و  T4پروژه تونل انتقال آب بازي 



:مخاطرات محیط زیستي

:سازند گچساران•
:سازند آسماری•

:سازند پابده•
:سازند گورپی•

و برخورد با لنز های انیدریتی
افزایش سختی پساب

برخورد با سفره های آب زیر
زمینی

 برخورد با زمین های گاز دار

 ز های مارنی و اختالط ریسنگ
و خروجیدانه با پساب 

نفتیوجودمواد 

جدا سازی و مدیریت پساب

 حفاری در حالت بسته و تزریق

حفاری در حالت بسته و تهویه و تزریق دوغاب

  متر مکعب100000احداث حوضچه های عظیم پساب با حجم

استفاده از فوم و گریس های پایه گیاهی و تجزیه پذیر

انجام تزریق تکمیلی دوغاب و پایش تراز آب زیر زمینی

سازند گچساران سازند آسماری

سازند پابده
سازند گورپی



اقدامات محیط زیستي
حفاری در حالت بسته و تزریق دوغاب•
استفاده از فوم و گریس پایه گیاهی و تجزیه پذیر•
انجام تزریق تکمیلی دوغاب و پایش آب زیر زمینی•
مترمکعب با توجه 100000احداث حوضچه های عظیم پساب با حجم •

به کیفیت آب هر سازند
احداث حوضچه های  بتنی و انتقال آن به حوضچه های خاکی به •

عدد جهت جلوگیری از ورود پساپ تونل به 6صورت سری به تعداد 
محیط زیست و همچنین ایجاد سد خاکی جهت جلوگیری از جاری 

شدن مصالح ناشی از حفاری
ی به صورت بکارگیری یک دستگاه کامیون و یک دستگاه بیل مکانیک•

مداوم جهت تخلیه و رسوب گیری



حوضچه هاي ترسیب



حوضچه هاي ترسیب



اقدامات محیط زیستي
از کانال به تونلT4تغییر روش اجرای تونل •
پایش مداوم کیفیت پساب خروجی•
م جابجایی پرتال ورودی و در نتیجه افزایش طول تونل و کاهش حج•

قهخاکبرداری پرتال، جهت جلوگیری از آسیب به درختان بلوط منط
ن استفاده از جاده موجود بین مزارع جهت جلوگیری از آسیب به زمی•

های کشاورزی و طبیعت
درختکاری و ایجاد فضای سبز•



T4تغییر روش اجراي تونل 

:برتري هاي تونل بر كانال از نظر زيست محيطي•

دست نخورده ماندن ظاهر منطقه از جمله نهرها و عوارض طبیعی مسیر پروژه•

نیاز به محل دپوی کمتر•
روش کاهش ریسک اثرگذاری بر آبدهی چشمه های اطراف با توجه به بسته بودن•

حفاری
های کاهش آلودگی صوتی و کاهش مصرف سوخت های فسیلی نسبت به حفاری•

روباز



پایش كیفیت آب خروجي



پایش كیفیت آب خروجي



درخت كاري محدوده كارگاه



اقدامات محیط زیستي

 در پرتال قر سرویس های بهداشتی مستطراحی سپتیک غیر جذبی استاندارد برای

 نصب سیستم لجن فعال فاضالب انسانی بر روی دستگاهTBM

 آنجمع آوری زباله های سطح کارگاه به صورت روزانه و دفن بهداشتی

 لیتری200جمع آوری روغن سوخته توسط بشکه های



اقدامات ایمني

T5و  T4تونل انتقال آب 



اقدامات ایمني

رات با توجه به تجربیات حفاری در دیگر نقاط چینه زاگرس، و خط
باحث شناسایی شده، برای جلوگیری از تجربه دوباره این اتفاقات، م

ایمنی در این کارگاه با جدیت دو چندان پیگیری شد



اقدامات ایمنی

 تعمیر و بازسازی اتاق های ایمنی دستگاه حفاری مکانیزه.

تعمیرو نصب دستگاه گازسنجی ثابت دستگاه حفاری مکانیزه.

ان ساخت و تجهیز اتاق رختکن ایمنی جهت تجهیزنمودن  پرسنل مهم
.و بازدیدکنندگان

  ن ماشی–خوابگاه ها )خرید ونصب کپسول های اطفا حریق در کارگاه
.....(آالت و دستگاه حفاری مکانیزه و 

یته تعیین اعضای کمیته بحران و  برگزاری جلسه توجیهی اعضا کم
.بحران 

  تهیه و تنظیمHSEplan کارگاه.



اقدامات ایمنی

تهیه و انجام ارزیابي ریسک كارگاه.

ساخت گیت كنترل در ورودي تونل.

 احداث ساختمان جدیدHSSE.

 جذب و جایگزیني نیروي  هاي تخصصي به جاي نیروهاي غیر متخصص مطابق دستورالعمل.

 تهیه و توزیع لوازم ایمني حفاظت فردي براي كلیه پرسنل.

 تهیه و خرید كپسولهاي خود نجاتSCBA.

:شدهفضاي اختصاص داده 
مترمربع15: اتاق اورژانس

مترمربع10: داروخانه
مترمربع10:اتاق پزشک

مترمربعHSSE :20دفتر 
40:ايمنيگيت 
60:آموزشاتاق 
60:بازديدكنندگاناتاق 

40:اضطرارياتاق تجهيزات شرايط 



اقدامات ایمنی

كارشناسي و تهیه عالئم ایمني جاده دسترسي كارگاه.

 خرید دستگاه هاي گازسنج پرتابل چند منظوره (MSA5X.)

نصب جت فن جهت تامین هواي مطلوب درتونل.

احداث چاه ارت و اتصال تجهیزات الکتریکي و استراكچرهاي فلزي به آن.

تهیه و نصب كلید حفاظ جان براي تابلوهاي برق.

استقرار كلیه پروژكتورهاي سیار بر روي مقره عایق.

 آموزش ایمني در هنگام شروع بکار پرسنل جدید بصورت چهره به چهره.





اقدامات ایمنی

 و (تونل) كالسهاي اطفاء حریق و كار در فضاي بسته برگزاري...

الزام پیمانکاران به اخذ گواهي سالمت ایمني و بیمه مسئولیت مدني.

 به اخذ گواهي سالمت( جرثقیل ) بازرسي و الزام دستگاههاي باالبر.

برگزاري جلسات هفتگي ایمني بصورت منظم و جلسه كمیته حفاظت فني بصورت ماهانه.

اجراي كامل و منظم دستورالعمل تشویق و تنبیه پرسنل در خصوص رعایت قوانین ایمني.

 (فصلي و–حوادث –ماهانه ) تهیه و ارسال گزارشات دوره اي بصورت منظم...

ثبت و آنالیز حواث و شبه حوادث مطابق دستورالعمل.



اقدامات ایمنی

احداث شفت در دو ناحیه مسیر تونل جهت برقراري تهویه مناسب و مطبوع.

تحکیم ترانشه ها و برم هاي كارگاه.

اندازه گیري و سنجش عوامل زیان آور محیط كار.

انجام  معاینات دوره اي و تخصصي طب كار.

عبور كابل هاي برق سیار بوسیله  ساپورت و داكت هاي هوایي.

حفاظ گذاري قسمت هاي گردان و الکتروموتورها.

حفاظ گذاري مسیرهاي پرخطر و گود برداري با نیوجرسي.



اقدامات ایمنی

برقراري سیستم مانیتورینگ و كنترل مداربسته.

تهیه و خرید وسایل مورد نیاز در شرایط اضطراري.

مدل تهیه و خرید بی سیمIP100Hجهت برقراری ارتباط واحدهای مربوطه.

 نصب سیستم هاي اعالن حریق اتوماتیک وFire box.

اجراي مانور و پیش بیني حوادث كارگاهي و طبیعي.

 نصبEMERGENCY طنابي.

دبي سنجي هواي تونل.



آموزش در خصوص مخاطرات گازهای داخل تونل و طریقه استفاده از کپسول های اکسیژن 
خودنجات

 آموزش قبل از استخدام، آموزش )برگزاری کالسهای آموزشی به صورت درون سازمانیTBM ،
و برون سازمانی با دعوت از اساتید مجرب(آموزش چهره به چهره و تخصصی و دوره ای





و طریقه استفاده از ماسک H2Sآموزش مخاطرات گاز
شیمیایی



آموزش تئوری و عملی اطفاء حریق



ونل برگزاری کالس آموزشی پرسنل در خصوص مخاطرات گازهای ت



TBM 



برگزاری کالس آموزشی مخاطرات گازهای تونل جهت مدیران کارگاه



تجهيز و آماده سازي كپسول هاي اكسيژن و اتاق هاي گاز بر روي دستگاه
TBM و تست آنها



-CO-O2)ايستگاه5نصب گازسنج هاي ثابت بر روي دستگاه در  HCN- H2S- CH4)



خريد گازسنج هاي ثابت و پرتابل، سنسور و تجهيزات الزم با توجه به مخاطرات و
ه هواشرايط داخل تونل و نصب در ايستگاههاي مختلف با توجه به وزن گازها نسبت ب

Dragger PIR7000 TYPE334 دو دستگاه

Dragger POLYTRON 2XP چهار دستگاه

Dragger POLYTRON8000هشت دستگاه

 ثابتH2S مدلSENKOسه دستگاه

 سنسوره 5گازسنجMULTI RAEیک دستگاه

 سنسوره 5گازسنجMSAدو دستگاه

 گازسنج تک سنسورهTOXI RAE PRO(H2S        )دو دستگاه

 سنسوره 5گازسنجX-AM5000 با قابلیت شناساییHCNیک دستگاه

 شاملسنسورهای گاز (عدد 4H2S /2عددC0  /2 عددO2  عدد سنسور سیانید2و  )

کمپرسور هوا

کپسول های خودنجات(SCBA ) عدد8به تعداد
THERMO-anemometerپره ای
ماسک فیلتردار تمام صورت با فیلتر های مخصوص



CERTIFICATION









شرایط انجام مانور گازگرفتگی با حضور تیم واکنش در
اضطراری 



برگزاری مانور امداد و نجات گازگرفتی در تونل



PERMITصدور TO WORKکارهایبرای
صورتبهرسانآسیبپتانسیلدارایوگرم

سالتیرماهدرانازنمونهیکدرکهروتین
گازباالیغلظتبعلتTSPعملیاتجاری
وجانیحوادثازپیشگیریو(LEL100%)متان

بهخساراتوتونلیهاسازهبهآسیب
.گردیدمتوقفایمنیواحدتوسطتجهیزات



بردریچه چمبر و HSSEنظارت واحد 
ورت استفاده از ماسک شیمیایی در ص

نشت گاز



نقطه داخل تونل جهت سنجش یون 6نتایج آنالیز نمونه آب در 

سیانید



:هزاستخدام پزشک و بکارگیری آمبوالنس مج



نصب پمپ 
تخلیه در 
ورودی تونل 
جهت تخلیه 
خروجی آب 
تونل دیچ های

پرتال به 
حوضچه های 

اکی ته نشینی خ
جهت کاهش 
آلودگی آب 
های سطحی 
منطقه



ايجاد فضاي سبز و كاشت نهال







 ضریب تکرار حادثه(AFR )شاخصي است براي بررسي وضعیت یک صنعت از لحاظ تعداد حوادث

 تکرار حوادث(FR): 10-1رنج مطلوب

ضریب شدت حادثه(ASR ) شاخصي است براي بررسي وضعیت یک صنعت از لحاظ وخیم بودن
حوادث رخ داده در یک مدت معین

 شدت حوادث(ASR):1 1>رنج مطلوب 

ضریب تکرار شدت حادثه(FSI )از شاخصي است براي قضاوت صحیح تر از وضعیت ایمني تركیبي
حوادثضریب تکرار و ضریب شدت 

 شدت حوادثتکرار(FSI) : 0.1>رنج مطلوب 

:شاخصهای بررسی حوادث 
مي باشد( OSHA)محاسبات طبق نظر سازمان ايمني و بهداشت حرفه اي امريکا 



شاخص های حوادث

F.RS.RFSISTS



شاخص های حوادث 
ساعات کاریمتوسط آمار انسانی پروژه

T535184240
ن ساعات کار بدو

1684240:حادثه









مابا تشکر از توجه ش


