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دهیچک
تیممنفعالنه اهکردیها و گذر از روامدیبه نسبت کم کردن پيریشگیپگاهیدر مواجه با حوادث همواره جا

يندیفرايهاسکیخطرات و رنیشتریباشد که با بیمیعیاز جمله صنايداشته است صنعت حفارياژهیو
عیصنانیبحران ها در اودر خلق حوادث یکه مانعرانهیشگیپيارائه روش هالیدلنیمواجه است به هم
صنعت نیخلق حادثه را در اکه امکان ياز مواردیکیدیآیبه شمار منیمهندسیاصلياست از دغدغه ها

مزیمکانکیانفجار باالست که به عنوان تیقابلریمختلف آن نظيهایژگیبا ودیسولفدروژنیدارد فلو گاز ه
نیکننده سالمت کارکنان را سبب شود در ادیحوادث تهدزو بروزاتیبه تجهانیضرر و زتواندیمبیتخر

دیگاز سولف.بپردازندبیتخرزمیمکاننیبه نحوه عملکرد اتالش کرده اند که ابتداسندگانیمقاله نو
شودینفت و گاز محسوب ميچاه هايحفاراتیشده در عملییشناسايهاسکیرنیاز بارزتردروژنیه
يریبا بهره گيحفاراتیدر عملH2Sگازسکیکاهش مخاطرات رنهیبهتیریمطالعه با هدف مدنیا

یاصلفیاز وظایک. یپردازدی م"نفت و گاز يحفاريدر دکل هایزلیديتورهااگزوز هوشمند مو"ازاختراع 
عیدر جهت کاهش خسارات و کنترل سرحیموثر بر اساس اطالعات صحماتیبحران اتخاذ تصمتیریمد

اتیمهم همواره از ضروريهايریگمیعامل مخرب  در بحران ها است و تصمنیاوليریبحران است.غافلگ
اضطرار و بحران دارند با طیشرابروزيبرايشتریبالقوه بتیظرفيحفارعیاست صناهیحظات اولبحران در ل

در یقبلیو آمادگخوردیمختلف به چشم ميدر بحران هايادیمشترك زيهایزگیوجود تفاوت بحران ها و
در دکل یزلیديهارو با نصب اختراع اگزوز هوشمند موتورنیکننده دارد انییکاهش ابعاد خسارت نقش تع

اختراع نیایطراحکردی.روشودیمشتریبH2Sفلو گازطیکارفرما و کارکنان در شرایمنیکه ايحفاريها
کاهش یآمادگندیاختراع شامل فرانیاگری.به عبارت دباشدیمهیکاهش استرس بحران در لحظات اول

.این اختراع با باشدیپرسنل دکل معیسری،اطالع رسانياضطرارطیخطر انفجار و واکنش در شراسکیر
در سازمان ثبت اسناد و امالك کشور به ثبت رسیده است81533شماره 

هوشمند،فلو گازد،اگزوزیسولفدروژنیکلمات کلیدي: ه
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مقدمه و هدف. 1
نهیوادث از جمله موارد هزاست حيها به منظور باال بردن بهره ورنهیدر هر سازمان کاهش هزتیریمدیاصلفیاز وظایکی

میمستقریغایمیتوانند به صورت مستقیحوادث میطیمحستیو زیمالیجانبيهابیباشد آسیسازمان مکیزا در 
لیسازمان تبديهاتیاز اولویکیآن به يهاامدیکاهش حوادث و آثار و پوزهرو امرنیقرار دهد  از اریسازمان ر اتحت تاث

]1[شده است
بیآسنیو همچنزاتیو باعث خسارات عمده به تجهردیگیبه خود ميجلوه خطر ناك تريحوادث در صنعت حفارنیا

يزیو برنامه رینیبشیقابل پریغیتیوضعياضطرارتیوضعشوندیو مرگ افراد میمنجر به نقص عضو از کار افتادگ
ستیو صدمات زيحفاراتیعملندیتوقف کامل فرارفرماابه پرسنل،کيصدمات جدایباعث مرگ و تواندینشده است که م

و اعتبار سازمان گرددیطیمح
موضوع است که فردا با نیو تحول چند جانبه است و انچه روشن است ارییدر حال تغگریاز هر زمان دعتریسریجهان کنون

است که نیبلکه مسئله عمده امیستینایمیتموافق هسیونگو دگررییکه ما با تغستیتفاوت خواهد داشت مهم ناریامروز بس
میکنلیو رقابت به بالفعل تبديداریپايرابالقوه خود را بییتوانامیحاضرایآ

خطرات و ییشناسایو بهداشتیمنیاتیریمدستمیسو به عبارت کاملتر هریو بهداشتیمنیبخش از هر برنامه انیمهمتر
ن راه آبر اساس مینمود تا بتوانییخطرارت را شناسادیو در ابتدا باشودیمحسوب مستمیحوادث است که در واقع موتور س

باشندیمیزلیدياگزوز موتورهاياختراع حرارت باالنیشده در اینیبشیخطر پ[2]میکنشنهادیمقابله و حذف خطر را پ
.استخودکار پاشش آب در موقع فلو استفاده شدهستمیسکیآن از يکه جهت کاهش دما

نسبتا باالست و با گذشت زمان همچنان رو عیمختلف جهان بخصوص در بخش صنايدر کشور هایبروز حوادث شغلزانیم
منجر به مرگ در یهزار حادثه شغل300منجر به جرح ویحادثه شغلونیلیم250که ساالنه حدودياست به طورشیبه افزا

]3-4[دهدیجهان رخ م
[5]باشدیمعین ها مربوط به کارکنان صناآکه اغلب دهدیرخ میهزار حادثه شغل14کشور ما ساالنه حدود در

کیتنها نمی تواندياست که بهبود بهره وریمعننیبدنیاعمال شود اداریدر چهار چوب توسعه پادیبايبهبود بهره ور
لحاظ گرددزینیاجتماعویطیابعاد محدیباشد بلکه بايمبحث اقتصاد

يهاطیاحتمال مخاطرات و حوادث در محدیآالت و ابزار گوناگون در امر تولنیکاربرد ماششیو افزایکیعه تکنولوژتوسبا
[6]تر شده استادیزیصنعت

را يادیزیطیمحستیو زیمنیهمواره خسارات اییمواجهه با خطر ها و مشکالت اجرالینفت و گاز به دليچاه هايحفار
استبه دنبال داشته

با در نظر گرفتن سالمت و يبهره ورشیو افزاداریتوسعه پايدر راستایمنی،ایاز بروز صدمات و حوادث بهداشتيریشگیپ
استیمنیبهداشت، اتیریمدستمیساختار ستیافراد مستلزم رعاگریو دمانکارانیان،پیکارکنان،مشتریمنیا

غلبه بر يو اعمال کنترل الزم برالی،تحلنییاست که با تعکیستماتیسروشن ويندیفراسکیرتیریراستا مدنیادر
اثر اینمودن احتمال وقوع ونهیمثبت و کمعیوقاجینمودن نتانهیشیو به منظور بدهدی، آن را تحت کنترل قرار مسکیر
[7]موثر داردییناگوار بر اهداف پروژه کارايهاامدیپ
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تئوري و پیشینه تحقیق.2
حادثه در دو مجتمع ییبابادیشهیو انفجار در شهرك صنعتي،آتش سوزشابوریچون انفجار قطار نیا بر حوادثگذريمرور

صنعتگران و ياز هر زمان براشیکوتاه اتفاق افتادند زنگ خطر را بیو حادثه لوله  گاز سرخس که در فواصلیمیپتروش
[8]ورده استآبه صدا در نهیزمنیانیمحقق

را تحت يپروژه ا2006سال دزاکدریجان رپسیلیفيالملل اقانینفت و گاز در سطح بعیمخاطرات در صناتیریدمنهیدر زم
در [9]نفت و گاز در کشور نروژ به انجام رساندعیصنايهااتینسبت به خطرات در عمليریانعطاف پذزانیمیعنوان بررس

[10]رودیبه شمار ميحفاراتیپروژه در عملکیال دهیايمنظم و منسجم اساس اجرايزیراستا برنامه رنیا

مواد و روشها.3
خاص، زاتیالت و تجهآنیواردات کاال،ماشنهیبرابر شدن هزنیو چندیخارجيچند ساله کشورهايهامیبا توجه به تحر

يبخش هانیمتراز مهیکیموجود  در داخل کشور به خصوص در صنعت نفت که يهاهیو سرمازاتیاز تجهينگهدار
را به کشور ینیسنگيآن لطمات اقتصاديدیتوليهاندیدر فراتیو هرگونه وقفه و محدوددیآیکشور  بشمار ميدیتول

را یطیو محیمالیتوان خطرات جانیمیمنیبر خوردار است لذا با در نظر گرفتن مالحضات اژهیوتیسازد از اهمیوارد م
.کاهش داد

ندهیآنظامند و یدر قالبژهیویتیریخاص و مدينواورجادیاایو یفنيمهارت هايریرت است از بکارگعباستمیسیمنیا
کنترل تیریلذا مدباشدیمتیفعالایپروژه بابرنامه کیو کنترل خطرات موجود در طول عمر یینگر به منظور شناسا

يگردد و به تماس هاحیو بهداشت تشریمنی،استیزطیمحتیفیکلیهمه موضوعات از قبيتحت لواتواندیخسارت م
شیمناسب و اجرا و پايراجع به کنترل هايریگمیسک،تصمیریابیخسارت ،ارزيهالیپتانسییبالقوه خسارت و شناسا

.جهت کنترل خسارات بپردازدستمیس
يحفاريدر دکل هايعت حفارسرزانیمشیدر افزایسعيصرفا اقتصاديکردین زمان که با روآمدت هاست از امروزه

یامر سبب منیکرده اتیحائز اهمشیاز بشیرا بHSEبه دقت و توجه در اصولازینکردیرونیگذر از اگذردیداشت م
خود اطیبه حزاتیو تجهستیزطی، به دور از حادثه و بحران همراه با در نظر گرفتن سالمت کارکنان،محیتا هر صنعتشود

کننده سالمت کارکنان است وجود داشته است از جمله دیکه تهديندیصنعت،خطرات فرانیاخیمت تارادامه دهد به قد
رنگ یبریگاز نظنیايهایژگیو واتیاست. مطالعه خصوصدیسولفدروژنیاز گاز هیخطرات خطرات ناشنیانیمهمتر

کردن جادیالیماده پتانسنیکه ادهدینشان میانحالل در آب به خوبتیاد،قابلیزیبودن،خورندگرینش گآبودن،به شدت 
.را داراستزاتیکارکنان و تجهيگسترده برااریخطرات بس

بحران در اثر وجود گاز جادیاجهیباال ودر نتریگوناگون که امکان به وجود امدن حادثه با شدت تاثيهاویسناریبابررس
توجه داشت که دیبامیبریمیگاز پنیانفجار اتیقابلیژگیویبررستیرا داشته اند به اهميدر صنعت حفاردیسولفدروژنیه

باال موجب اریبسریبا شدت تاثبیتخرزمیمکانکیبه عنوان دیسولفدروژنیاول گاز ههنکته در مرحلنیدر صورت غفلت از ا
اریبسریدر مقادتواندیمنویاثر دومدجایشود و در مرحله بعد با ایهنگفت میمالانیضرر و زجادیو ازاتیرفتن تجهنیاز ب

کند و با ادامه اثر جادیداده ايکه حادثه در ان رویاتیکارکنان واحد عمليرا برا) خطر مرگی(حتيکم خطرات گسترده ا
روشن یموضوع به خوبتیموارد اهمنیاعیرا دارد با در نظر گرفتن جمعیوسيحوادث امکان انفجار در گسترده ايسلسه ا
شیاز وقوع حادثه بيریگشیپيوراه هاریدرگيعملکرد واحد هازمیشامل مکاننهیزمنیو اطالع در ایگاهآبه ازیشده ون

.رسدیبه نظر ميضرورشیاز ب
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ریتحت تاثزیکرده و جامعه را نتیسرایصنعتطیکنترل نشود ممکن است به خارج از محیبه درستياضطرارتیوضعاگر

نیطلبد لذا در ایميجامع تريزیو برنامه رردیگیفاجعه به خود مایحالت بحران ياضطرارتیوضعجهینتقرار دهند در
دیو عکس العمل مناسب در هنگام نشت و انتشار گاز  سولفعیرسیجهت امادگیستمیسیپژوهشگر به طراحقیتحق

زاتیتجهزیجهت حفاظت از پرسنل ونیراه خوبتواندیمگرددجادیایاختراع چنانچه به صورت عملنیپردازد ایمدروژنیه
مهم است که اریبسنیبرافکرکنند بنایو منطقیبه خوبتوانندیافراد به هنگام وقوع بحران میدکل گردد از انجا که تعدادکم

خواهد شدیسبررریشود که نحوه عملکرد ان در زجادیالزم ایآمادگدروژنیهدیجهت واکنش در برابر نشت گاز سولف
دایرنگ و شدیبيباشد که گازیسولفوره مدروژنیشود گاز هیکه در هنگام فلو خارج مریاحتراق پذياز گاز هایکی

.اشتعال و انفجاراستتیقابليدر آب حل شده و دارایاست که به آسانیسم
دارد نیریشيباال بويو در غلظت هادهیتخم مرغ گنديبونییپايخطرناك و کشنده است که در غلظتهااریبسيگازنیا
ردیجرقه قرار گدیمنبع تولایدر هوا در معرض شعله باز  و%44تا%4نیبيگاز قابل انفجار بوده چنانچه در غلظت هانیا

له آن دکل باشد.شعيژنراتورهازلیتواند اگزوز دیجرقه و حرارت مدیمنابع تولازیکیکه شودیو انفجار مقیحرجادیباعث ا
گردد.یمشتریدما و حرارت شدت اشتعال آن بشیرنگ است و با افزایآب

حفاريعملیاتهنگامدرکهاستهاییفوران. داردوجودحفاريصنعتدروگاز،نفتهايچاهحفردرکهمشکالتیازیکی
کهباشدمیپذیراحتراقگازهايازبرخیحاويکهاستزمینهايالیهازحفاريمتهعبورهافوراناینعلت.آیدمیپیش

فوران نینمونه از اکی.آیدمیپیشوجانیماديلحاظازناپذیريجبرانخساراتهافوراناینکنترلعدمصورتدر
اگر در یعنیدارند يدو نوع گاز حالت انفجارنیا.باشدیکربن) مدی(منو اکسCO) دروژنیهدی)سولفH2Sيها،فوران گاز ها

موجود باشد يجرقه اایبرسند که در آن جا حرارت ینقاطایو گازاز چاه به نقطه .دو گاز رخ دهدنیا،فورانيحفارهنگام
دهد.یانفجار رخ م

دهدرخانفجارنقاطاینبهگازرسیدنازپساستممکنوداردوجودوجرقهحرارتحفاريدکلدرکههاییمکانازیکی
حفاريمیزچرخشینیرويویاحفاريدکلالکتریکیانرژيتامینموتورهااینوظیفه. باشدمیدیزلیموتورهاياگزوز

.باشندمیروشنساعته24صورتبهکه.میباشد

اینبایستمی) منموتور(هااپراتورگازفلوهنگامدرکهباشدمیوصلآییهايالینهااگزوزاینرويبرحاضرحالدر
ولیندهدرخسوزيآتشوانفجارآنتبعهبهوجرقهایجاداحتمالاگزوزرويبرآبیافتنجریانباتاکنندبازراهاالین
میاتفاق،انفجارگازنوعدواینفلوهنگامدرمناسبعملسرعتنداشتنویااوپراتورهاشدنمتوجهدیردلیلبهاغلب
افتد

.میکنیمدنبالراعمدههدفدومااختراعایندر

حفاريلوکیشندرگازنشتازپرسنليکلیهسریعیافتنآگاهی.1

.اتوماتیککامال صورتبههااگزوزرويآبهايالینشدنباز.2

براي حل مشکل ذکر شده ابتدا می بایست محل هاي نشت گاز در دکل حفاري را شناسایی کرد از قبیل

آزماییچاهتجهیزاتازگازنشت
چاههايالیهازبردارينهنموزماندرگازنشت
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کنترلتجهیزاتبدعملکرد–حفاريگلبودننامناسب(مختلفدالیلبهحفاريزماندرگازعظیمحجمفوران
وغیره)انسانیخطاي-چاه

است بسیارکمگازنشتمیزانمواردبقیهدرباالمواردازبغیر

:سنسورنصبهايمکان

شرایطدروشدهپخشزیاديمسافتتاکندحرکتباالسمتبهاینکهبدوناستترهواسنگینازچوننشتهنگامبه
میجمعپایینودربستههايمحیطدرمعموالمی شودسربستهجاهايیاحفرههاچاهکهاگودالدرتجمعباعثسکون

،پمپ)pits(نفتیيها،گودالshale shaker،Shaker Tankحوالیدر،Sub Structureنزدیکیدروشود
می شودمشاهدهCaller Deck،Rig Floorمحوطهدروها

کنندمیارسالرامختلفدستورسهوکردهعملهاسنسورگازدواینونشتهچاهفلومحضبه

صدابهباگازنشتصورتدرکهمیگرددنصبدکلازنقطهچنددرکههاییآالرمطریقازگازنشتاعالم.1
.میدهندانجامراالزمایمنیاقداماتوشدهدارخبرگازنشتازپرسنليکلیههاآالرمایندرآمدن

ازتاابدیمیجریاناگزوزدهانهرويبرآبوشودمیبازهااگزوزرويبرشدهنصببرقیشیرگازنشتازپس.2
.شودخوداريانفجاريهرگونهبروز

انهبراي افرادي که در آن محل مشغول کار می باشند و ازگوشی ایمنی روشن شدن چراغ چشمک زن داخل موتور خ.3
استفاده می کنند و نمی توانند صداي آالرم را بشنوند.

پرسنلآگاهیواطالععدموهمچنینگازونفتحفاريهايدکلدرایمنیمسائلنکردنرعایتدلیلبهسالههرایراندر
ایناندازيراهونصبصورتدرکهبودخواهیمومالیجانیناگوارحوادثشاهدH2Sگازنشتباشدنمواجهنحوهازدکل

عکسسرعتبردنباالبهمیتوانطرحاینمزایايازبودنخواهیمناگوارحوادثشاهدودیگررفتهباالایمنیضریبسیستم
شخصیااوپراتوریککهنیستاحتیاجیدیگرنیزونموداشارهچاهفلوازایمنی،پساقداماتانجامجهتپرسنلالعمل
.میدهدانجامراعملاینواراتوماتیکصورتبهسیستمایننمایدهااگزوزرويبرآبهايالیننمودنبازبهاقدامخاص

همزمانطوربهخاصدستور،دوسنسورهاتوسطگازشدنحسازپسکهاستصورتبدیناختراعاینبراياجراییروش
آگاهگازفلوازراپرسنلواستگردیدهنصبدکلازنقطهچنددرکهباشدمیهاییآالرمبراياولدستورشودیمارسال
رويبربرقیشیرشدنبازشودمیارسالاولدستورباهمزمانکهدومدستوردهندانجامراالزمایمنیاقداماتتامیکند
.بودنخواهیمانفجارشاهدودیگر.می ابدجریاناگزوزخروجیدهانهرويبرآبدستوراینشدنفرستادهبامیباشدهااگزوز

در جدول زیر وضعیت هشدار هاي سیستم در حاالت مختلف بررسی شده است.
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سطح فعالیت /سناریو ها
ریسک

وضعیت هشدار دهنده ها

کاري وجود شرایط عادي عملیات که در ان امکان نشت گاز هیدروژن سولفوره در محیط 
ندارد

بدون هشدارجزئی 

پی پی 9تا1شرایط هشدار وجود گاز هیدروژن سولفوره که در این حالت گاز به مقدار( 
ام)در محیط نشت کرده است

چراغ چشمک زنمتوسط 

پی پی 20تا10شرایط اضطراري سطح یک:شرایطی که بالقوه خطر جانی به دنبال دارد (
ام)

مک زناالرم+چراغ چشقابل توجه

غیر قابل پی پی ام)49تا20:افزایش خطر جانی براي افراد (2شرایط اضطراري سطح 
تحمل

آالرم +چراغ چشمک 
زن+پاشش سیال رو دهانه 

اگزور
بحرانی و پی پی ام به باال)50:وضعیت بسیار خطر ناك براي افراد (3شرایط اضطراري سطح

غیر قابل 
تحمل

چشمکچراغ+آالرم
دهانهورسیالپاشش+زن

اگزور
يدر دکل حفاردروژنیهدیمختلف نشت و انتشار گاز سولفيهاتیوضعیابیارزجینتايمستند ساز)1جدول شماره (

پی پی ام تنظیم گردیده است4توجه: تمامی سنسورها روي 

یرد و کلیه ي انجام گ3تا1توجه:عملیات حفاري و سرویس هاي مربوطه به هیچ عنوان نباید در شرایط اضطراري سطح 
نوع آالرم در .عملیات حفاري و سرویس هاي جانبی باید تا زمان تعیین محل نشست و بازگشن به شرایط عادي متوقف گردد

باشدیبوق ممتد مکیبه صورت 3و2اضطرار سطحطیشرا

میباشد که البته نوع بوق ثانیه10ثانیه اي با فاصله زمانی 10بوق منقطع 10سطح یک به صورت الرم در حالت هشدار  وآنوع 
و مدت زمان ها فرضی در نظر گرفته شده است و میتواند با کارشناسی بیشتر و مطابقت دادن با استانداردها ي مربوطه عوض 

تغییر یابد
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.باشدیژنراتور ها قابل مشاهده مزلیدهانه اگزور دیآب متصل به خروجيهانیال)1شکل (

نتایج و بحث.4
در مناطق گود اطراف . H2Sباشد یميحفاراتیشده در پروسه عملییشناسايهاسکیرنیاز بارزتردروژنیهدیزسولفگا

رنگ و فوق یکشنده بیگاز سمنیاابدییتجمع ميگل حفاري،چاله ها و کانال هايمانند گودال برج حفاريدکل حفار
قهیدق15يبراوپی پی ام 10ساعت کار8يبرايکارطیدرمحH2sازگردباشد حد مجاز استاندایمریالعاده اشتعال پذ

پی پی ام میباشد15کار،
گاز ییشناساينفت و گاز براهايچاه يحفارشنیهستند که در لوکیزاتیتجهنیاز مهمتریکیيگازيهايآشکار ساز

غلظت گاز را اندازه زانیطور خودکار مها به ستمیسنیاشوندیمهیتعبطیو قابل اشتعال منتشر شده و در محیسميها
ب بر آو شوندیاگزوز باز ميرویبرقيهاریفعال شده و شستمیباشد سشتریاکثر مجاز بکه گاز از حدیطیگرفته و در شرا

م چشمک زن داخل موتور خانه افراد را جهت انجايالرم و چراغ هاآمدن آو با به صدا در شودیمدهیدهانه اگزوز پاشيرو
.سازدیساز مطلع ممنیاقدامات ا

یاز حوادث احتمالیناشیمنیمخاطرات اياختراع در کل حفارنین است که در صورت نصب اآدیمطالعه مونیاجینتا
ابدیکاهش میتا حد قابل توجهيحفاراتیمزبور در عملسکیر
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نتیجه گیري و پیشنهادات.5
H2Sگسترده به جهت قاتیها و تحقینفت و گاز بوده که با انجام بررسعیصنايکاريهاطیموجود در محياز گازهایکی

موثر اریحوادث بسنیوگسترش اشیدایپروژه را در پیتیریو مدینقش عوامل انسانگازاین حوادث مرتبط با یابیشهیر
مانندیعواملداندیم

مقررات و استاندارهاتیعدم رعا.1
تسیزطیو محیمنیاتیریمد.2
یمنیضعف فرهنگ ااینبود .3
یانسانيخطا.4
و تشکرریتقدستمیسجادیشرکت مسول پروژه در اایضعف سازمان .5

در برابر یمادگآو يریشگیبرنامه پیطراحنیرفتار زمقیدقینیبشیعدم امکان پيحفاريخاص در دکل هاطیشرالیبه دل
نهیزمنیمرتبط در ايهايموزش ها و مستند سازآردار است برخوياژهیوتیاز اهميحفارياضطرار در دکل هاطیشرا

تیو اهمباشدیاختراع منیاز الزامات ازینياضطرارطیدر برابر شراکنشها و وانیاست تمردیمفاریطرح بستیجهت تقو
است يضروريارحفاتیقبل از شرو به کار در عملکاسته شودیستیوجه نباجیبه هياضطرارطیواکنش در شرايمانورها

نحوه نیو همچنوستهیالرم ممتد و پآو تفاوت ستمیسنیالزم از جمله نحوه عملکرد ایمنیايموزش هاآتمام کارکنان 
بحران وداشتن تهیکمیو سازماندهلیتشکتایباشند .نهادهیرا دقیو حريو آتش سوزدروژنیهدیمقابله با خطرات گاز سولف

نیاز ایعواقب ناشتواندیمداوم ميدوره اناتیبه همراه انجام تمرياضطرارطیدر شرامناسب جهت واکنش ییالگو
کاهش دهدیبحرانات را تا حد قابل توجه

يبه همراه انجام مانورهاياضطرارطیمناسب جهت واکنش در شراییبحران و داشتن الگوتهیکمیو سازمان دهلیتشک
کاهش دهدیبحرانات را تا حد قابل توجهنیز اایتواند عواقب ناشیمداوم ميدوره ا

بعد از اثبات دکلستمیسنیاز عملکرد انانیواطميدستگاه حفارییجابجااتیبر انجام عملیمنینظارت ا
یمنیاتیبهبود وضعویفیها در جهت ارتقا کهیتوصشنهاداتیبه منظور ارائه طرح ها و پيحفاريدستگاه هايانجام بازساز

گرددپیشنهاد میزاتیاالت و تجهنیه ها ماشدستگا
.ماه یکبار کالیبره شود4می بایست به صورت هر اختراع نیاصحیحاز عملکردنانیجهت اطمپیشنهاد میگردد 
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