Resultat etter KMB-kartlegging, GFC
utført 2017
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Agenda
 KMB-register - KMB-kartlegging – hva er det?

 Benzen – hvorfor er det så farlig?
 KMB-kartleggingen - hvordan er den utført for GFC?
 Tiltak mot eksponering – tekniske, organisatoriske/operasjonelle
 Resultat av KMB-kartleggingen - mekanisk, prosess, automasjon, laborant, NDT-personell
 Åndedrettsvern og hansker som barriere
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Hva er KMB?

K
M

=

Kreftframkallende stoffer (H350 = kan forårsake kreft)

=

Mutagene stoffer (H340 = kan gi genetiske endringer, dvs. endringer i
skade arvestoffet, som igjen kan medføre f.eks. kreft)

B

=

Bly

De viktigste K/M-stoffene offshore:
• Benzen, som kan gi kreft i bloddannende organ («lymfekreft»). De aktuelle
kreftformene er sjeldne, men har alvorlige konsekvenser.
• Nikkel og seksverdig krom, som kan bidra til utvikling av kreft i luftveiene.
• Eksponering for asbest (kan gi lungekreft) blir arkivert i et separat register.
BLY
• Kan i særlig grad gi skader i nervesystemet. Størst risiko for barn, - og dermed også
for kvinner som er, eller kan bli gravide.
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BENZEN er den KMB-forbindelsen som…
• …flest personer eksponeres for,

• hyppigst.
• i størst grad.
• med det største behovet for utfyllende
kartlegging,
• - og sannsynligvis med de potensielt
alvorligste konsekvensene.

KMB-prosessen har dermed i hovedsak, og så langt,
blitt en «benzen-jobb»!
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Benzen og VOC
Benzen
• Fargeløs væske med kokepunkt på 80 °C
• Fordamper lett og finnes naturlig i råolje, kondensat og gass
• Benzen har en grenseverdi på 0,3 ppm for 12 timer (= lavt)
• Benzen er kreftframkallende (blodkreft), og det er grunnen til at vi skal unngå å puste det inn
• Ved splitting av HC-førende system er det en risiko for å bli eksponert for benzen

• VOC = Volatile Organic Compound
• Samlebetegnelse for flyktige organiske forbindelser som fordamper fra f.eks. et rør som splittes
• Mengden VOC kan måles med en direktevisende VOC-måler

• Benzen er en flyktig komponent som vil være en del av de flyktige forbindelsene
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KMB-register, KMB-kartlegging
• KMB-register
− Register som opprettes i PRIDE der alle som blir eksponert for
KMB-stoffer i et visst omfang legges inn
− basert på Inklusjonskriterier (GL0650)
• KMB-kartlegging
− Kartlegging av arb.oppgaver som innebærer eksponering for
KMB-stoffer for ulike personellgrupper –
hyppighet, varighet og eksponeringsnivå.

− Skal danne grunnlag for hvem som skal inn i registeret
− Skal få fram de oppgavene med høyest eksponeringspotensiale – grunnlag for tiltak
• Registeret og kartleggingen er nå løsrevet fra hverandre
− Kartleggingen som gjøres på den enkelte installasjon vil ikke i så stor grad være styrende for hvem
som skal inn i registeret
− Kartleggingen brukes i større grad til å
• få fram risikoen for eksponering for KMB-stoffer
• dokumentere denne
• sette inn tiltak for å få kontroll på risikoen
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KMB-kartlegging GFC – gjennomført offshore uke 48
• Intervju/befaring – prosess, mekanisk, automasjon, inspeksjon
−

Best mulig oversikt over arbeidsoppgaver som innebærer benzeneksponering av betydning

−

Forklaring til hvordan jobben gjøres + hyppighet/varighet

−

«Verstingjobber»

−

Om ting kan gjøres annerledes for å redusere eksponeringen

• Div. eksponeringsmålinger utført
−

Chokeinspeksjon, PSV-uttak, filterbytte glykol og diesel, utløft agitator fra flotasjonscelle, prøvetaking laborant

−

Brukt bl.a. direktevisende VOC-måler som logger hydrokarboner
•

Vist de som har gjort jobben hvordan eksponeringen varierte – pedagogisk ok måte

• Batteridrevet åndedrettsvern introdusert
−
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«Testet ut» på flere jobber - Positiv tilbakemelding
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Resultat – hovedfunn - forbedringsområder
• Bruk av åndedrettsvern kan bli bedre ved all form for splitting
• Benzenmålinger eller VOC-målinger i forkant av entring – viktig –
særlig dersom man vurderer å entre uten åndedrettsvern eller
med en enkel filtermaske.
− Gjelder hovedsakelig entring etter at rengjøring er utført
• Rutiner knyttet til rengjøring, drenering og trykkavlastning

− Rutiner knyttet til f.eks. å gjennomspyling av linjen med vann synes å variere.
• Behov for å vurdere tekniske tiltak for enkelte hyppige arbeidsoppgaver
− Prøvetaking våt og tørr glykol
− Blåsing av flowtransmittere på M14B
− Skifte av partikkelfilter for glykol (M10)
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Gjennomføring av kartleggingen på GFC
• Det er lagt inn 89 arbeidsoppgaver i WERisk 1496148 (egen arbeidsmiljømodul i synergi). Ant. risikosaker
pr.personellgruppe:
− Mekaniker

35

− Prosess

19

− Laborant (inkl. prosess)

14

− Automasjon

7

− Overflate

5

− NDT

4

− Automasjon/prosess

2

− FourPhase

1

− Mekaniker/NDT

1

− Automasjon/mekaniker

1

(ikke fullstendig karlegging)

• Kartleggingen utført november 2017
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Tiltak for å redusere eksponering for KMB-stoffer
Tekniske tiltak
− Legge til rette for mest mulig trykkavlasting og drenering til lukket system

− Opplegg for rengjøring/gjennomspyling av linjene før splitting
− Ventilasjon – punktavsug
− Ombygginger – ny teknologi, f.eks
• lukkede prøvetakingspunkter i felt
• utskifting av blyholdig H2S-måler
• utskifting av nivåkolonner til pannekaker eller annen teknologi

Operasjonelle/organisatoriske tiltak
− Kunnskap om helsefarer knyttet til benzen, sveiserøyk
− Velge å rengjøre/spyle gjennom før uttak av filter (jf. rengjøring av heksehatter)
− Velge å drenere via slanger i stedet for i bøtte
− Velge CIP-metode før entring i stedet for grovrengjøring utført av ISO-personell
Personlig verneutstyr/egne holdninger/kultur
− Åndedrettsvern
− «Jeg er sikkerhet»
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Hvordan redusere eksponeringen for benzen?

Er det noen arbeidsoppgaver der tekniske tiltak kan redusere
eksponeringen?

Er det noen arbeidsoppgaver der operasjonelle/organisatoriske
tiltak kan redusere eksponeringen?
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Automasjon
Risk
3

12

Oppgave

Begrunnelse

Spyling av flowtransmitter, PIG-sluse Tordis, M14B

20 l olje, trykk, spyler ned på
rist på dørken

3

Demontering og rengjøring av densitometer, M15M og
M15D

Må drenere til bøtte

3

Blåsing av trykktransmittere, GFC

Dersom olje eller plugg i røret –
høy eksp.

2

Rengjøring av olje-i-vann analyseprober, C07M

Kortvarig eksponering

2

Demontere og overhale samplerhode (prøvetaker til
GFC eksportolje), M15M

5

Kalibrering av rørnormal (prooverball), GFC og Tordis
olje

5

Sjekk av nivåkolonne og pannekaker
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Ball tilgriset
Høy eksp. dersom det mangler
drenering til lukket sys.

Tiltak utover
åndedrettsvern?
Rute til lukket drain?

Mekanikere – Risikoscore 3
Risk

Oppgave

Begrunnelse

3

Blinding og reblinding av
- 1., 2.og 3.trinn oljeseparator
- Testseparator
- Prodvannseparator
- Flotasjonscelle
- Tank for lukket avløp
- Sumptank for gjenvunnet olje

Mange blindinger settes etter
hverandre

3

Sertifisering og vedlikehold av 21-PSV 645A/B, G21U

Mangler drenering

3

Sertifisering og vedlikehold av av pilotstyrte PSVventiler generelt, GFC

Opp mot 30 min med jobb på
hovedventilen

3

Trekke ut agitatorer fra flotasjonscella

Arb. over cella som ikke er
rengjort

3

Bytte tetting eller splint på skimmeraksling,
flotasjonscella, C07M

Åpent inn mot cella

3

Vedlikehold og skifte av brenngassfilter og tilhørende
ventiler, M12M, M24D

Filterbytte kan gi høy eksponering

3

Diverse splittejobber på 57-systemet

Erfaring fra GFB – kan være skitne
ventiler. Høye benzenverdier målt

3

Bytte av kullfilter på glykolsystemet, M10 og M14D

Målinger utført – resultat ikke klart
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Tiltak utover
åndedrettsvern

Legge opp til drenering?

Mekanikere – Risikoscore 2
Risk

Oppgave

2

Resertifisering av PSV’er
(20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,44, 45)

2

Klargjøring for arbeid på/i
- Oily water sump tank, C09D
- Mudcollectiontank, M16/M17
- Dieseltank, C03

2

Trykktesting av ventiler, smøring av ventiler, skifte av choke, M16/M17

2

Koble ventiltre fra flowline, demontering og insp. av choke M16/M17

2

Diverse splittejobber på 56- og 44-systemet

2

Bytte tetningsolje/smøreoljefilter M24M, M35D

2

Bytte filter på tetningsolje/smøreolje, M24D

2

Skifte/overhale sandfelleventiler, M15M

2

Skifte av metringventil på turbinene, M22D, M24M

2

Resertifisering av PSV’er på PSV-verkstedet
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Vannspyling

Mekanikere – Risikoscore 1

15

Risk

Oppgave

Begrunnelse

Tiltak

1

Resertifisering av PSV’er på 29 sys

Tetningsolje. Ikke påvist
benzen

1

FV på kompressor/turbin for gasskompresjon(23), gasseksport- (27) og gassinjeksjons (26),
M24M

Antar lav eksp.

Åndedrettsvern ikke
nødvendig – bør verifiseres
med en VOC-måler

1

Skifte av dieselfilter 62-CV01 og 62-CB01,
C03

Målinger viser lav eksponering

1

Skifte av dieselfilter på dieselmotorer, GFC

Antar lav eksp. for benzen., ref.
målinger over

Risk

Oppgave

Begrunnelse

5

Vedlikehold på hovedkraftturbin/generator,
M22D

Dieselsøl - benzen i diesel?
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Tiltak

Prosess
Risk

Oppgave

Begrunnelse

Prosessklargjøring for uttak av
- Flotasjonscella
- Gasskompresjonslinjene

Høy eksp. ved åpning av lukene
på flotcelle
Drenering av kondensat i bøtte
– gasskompr.

3

PIG-mottak fra GFB, M24T

Væravhengig, pot. høy
eksponering

3

Skifte partikkelfilter på glykolpakke, M10 og M14

3

Tiltak utover bruk av
åndedrettsvern
Slippe å drenere til bøtte?

Øke levetiden på filteret?
5

16

Sending og mottak av PIG, Tordis
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Kartlegge eksponering IKM

Prosess
Risk

17

Oppgave

Tiltak utover bruk av
åndedrettsvern

2

Sjekk av sandfelle testsep. og Tordis

Kan evt. brukte en VOC-måler til å
verifisere om åndedrettsvern må
brukes eller ikke

2

Prøvetaking av jettevann/sand fra olje- og
prodvannseparator

2

Prøvetaking av tetningsolje fra rekompressor og
injeksjonskompressor

2

Prosessklargjøring
- Sys 20, 21, 23, 24, 26, 27, 44, 56, 57, 62
- Brønntest og vanninjektorer, M16/M17

2

Klargjøring og vasking av heksehatter

2

Avblødning av SWAB-ventil på ventiltreet,
M16/17

2

Rengjøring av oljeskuffer, prodvannsep.

2

Uttak og rengjøring av strainer på 57-sys

2

Sende PIG til GFA, M24T

1

Prosessklargjøring for chokeinspeksjon,
M16/M17
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Prosedyre for vannspyling

Spørsmål om denne oppgaven er
nødvendig?

Prosedyre for å spyle med vann

Begrunnelse

Laborant
Risk

18

Oppgave

Tiltak utover bruk av
åndedrettsvern

3

Prøvetaking av våt og tørr glykol

Lukket prøvetakingspunkt

3

Automatisk prøvetaking ved lasting

2

Prøvetaking i prøvetakingskabinett, M15M
Prøvetaking av spotprøver ved lasting

2

Prøvetaking av prodvann fra flotasjonscelle, C07M

2

Prøvetaking av olje til lager – autosampler

1

Prøvetaking i avtrekkskap

1

Analyser av prøver på prosesslaboratoriet
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Se på rutiner for bruk av skapet

Målinger utført – resultat ikke vurdert

NDT
Risk
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Oppgave

Tiltak utover bruk av
åndedrettsvern

3

Innvendig inspeksjon av separatorer, tanker og andre beholdere,
GFC

Målinger
Gjennomgang av rutiner

2

Inspeksjon av hydrokarbonførende systemer

Evt. bruke VOC-måler for å
vurdere om åndedrettsvern er
nødvendig.

1

NDT/Radiografi/Ultralyd/visuell inspeksjon, GFC
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Barrierer

Bruk av åndedrettsvern

Bruk av rød/hvit sperrebånd

• Skal beskytte mot

• Innånding av kjemikalier
(benzen)

• Div farer i et område

• Risiko ved brudd på
barriere

• Kreft om 5 år, 10 år, 30 år – eller
aldri

• Falle ned i et hull, få hengende
last i hodet – eller ingenting skjer

• Sannsynlighet for hendelse

• liten?

• liten?

• Hvor ofte brytes barrieren?

• Ofte

• Sjelden

• Konsekvens for den som
bryter barrieren

• Normalt liten

• Tilsnakk, RUH?
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Uttrekk fra maskeguide UPN
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Eksponeringssituasjoner under 15 min
 Bruk halv-/helmaske med filter når arbeidet pågår

Ved forventet eller målt høy eksponering skal
helmaske/visir med turbo eller pusteluft benyttes

Eksempel på jobb
• Åpne flens, luker
• Sette blindinger
• Ta ut ventil
• Trykkavlaste
• Drenere
• Prøvetaking

Arbeid på/med utstyr forurenset med HC. Varighet 15 minutter – 2 timer
 Bruk batteridrevet åndedrettsvern så lenge
jobben pågår dersom det påvises eller er risiko
for eksponering
 Som en hovedregel skal turbo (vifteassistert
åndedrettsvern) benyttes
 Filtermaske kan også brukes ved målte eller
forventet lave nivåer av VOC eller benzen

Eksempel på jobb
PIG-mottak
Rengjøring av utstyr
Filterbytte
Flere splittejobber etter
hverandre

Arbeid på/med utstyr forurenset med HC. Varighet > 2 timer
 Bruk helmaske eller visir med pusteluft
 Vifteassistert åndedrettsvern kan brukes dersom
filteret byttes etter 2 – 5 timer , avhengig av
forurensingsnivå
 Halv/helmaske skal ikke brukes mer enn 2 t pr. dag
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Eksempel på jobb
Langvarig vedlikeholdsjobb
Større ventilbytter
Entring i tank
Flere splittejobber etter
hverandre

Splitting av HC-førende system
36M FV på PSV-ventil , 02.06.10
10

9

8

7

VOC [ppm]

6

5
Løsner ventil og tar
den ned.

4

3

Begynner å skru
av muttere på
flensene

2

Setter på
blindflenser.

1
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HUSK ALLTID MASKE VED SPLITTING!
Gassfritt ved LEL-måling betyr ikke at risikoen
for eksponering for hydrokarboner – inkl.
benzen er borte.
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Beskyttelse av hender og underarm

Råolje

8 timer

8 timer

C*

Kondensat

4 timer

4 timer

30 min A**

Produsertvann

8 timer

8 timer

C*

Benzen (rent)

8 timer

24 min

C*

C* = Gjelder kun som sprutbeskyttelse ved arbeid som normalt ikke mefører søl. Hansken skiftes når tilsølt (maksimalt 10 minutter)
A**=Kortere gjennombruddstid ved mekanisk slitasje. Bruk arbeidshanske utenpå engangshansken.
Link til fullstendig hanskeguide
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Resultat fra KMB-kartlegging GFA
Laila Årdal, yrkeshygieniker
Knut Rasmus Kyvik, faglig ansv. lege
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