فرم درس آموزي از حوادث
هذيشيت ثْذاؿت ،ايوٌي ٍهحيظ صيؼت

نوع حادثه :حبدحِ هٌجش ثِ فَت ،گبصصدگي دس فضبي هحذٍد

Accident Lesson Learned Form
محل و تاريخ حادثه :دس فضبي هحصَس يك  -Sump Drumاسديجْـت 4931

مقدمه:

فضبي هحذٍد ()Confined Spaceثِ هحيغي هحصَس (يب ًيوِ هحصَس) ثب دػتشػي هحذٍد اعالق هيؿَد كِ اص جولِ هحيظّبي كبسي ثب سيؼك ثبال ثِ حؼبة هيآيذ كِ دس آى
احتوبل ايجبد آػيتّبي هختلفي ٍجَد داسد .غلظت كن اكؼيظىٍ ،جَد گبصّبي ػوي يب لبثل اؿتؼبل ،خغشات الکتشيکي ،ؿشايظ جَي ًبهٌبػت ،خغشات هکبًيکي اص هْوتشيي خغشاتي
هيثبؿٌذ كِ كبسگشاى سا دس ايي فضبّب تْذيذ هيًوبيٌذ .ثش اػبع لَاًيي هشتجظ ثب ايوٌي ٍ ثْذاؿت حشفِاي ) (OSHدس كـَسّبي هختلف ،كبسفشهبيبى ثب تَجِ ثِ هؼئَليت خَد هجٌي ثش
حفظ ايوٌي كبسگشاى هَظف ّؼتٌذ خغشات هشثَط ثِ فضبي هحذٍد سا ؿٌبػبيي ٍ الذاهبت ايوٌي الصم سا لجل اص ٍسٍد كبسگشاى ثِ فضبي هحذٍد اتخبر ًوبيٌذ.
شرح حادثه:

دٍ ًفش اص پيوبًکبساى پشٍطُ ساُاًذاصي تبػيؼبت خـکي پباليـگبُ دس يکي اص ؿشكتّبي تبثؼِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ثش اػبع پشٍاًِ كبس توذيذ ؿذُ  Naked Flameثب ّوبى ؿشايظ لجلیي
ثب ؿشح كبس سفغ پبًچ تجْيضات ،هـغَل ثکبس هيؿًَذً .فشات هزكَس ثذٍى دسخَاػت ٍ اخز پشٍاًِ كبس الصم اصجولِ گَاّيٌبهِ فضبي ثؼتِ ٍ هحصَس ٍ گَاّيٌبهِّیبي الحیبلي هیَسد ًيیبص اص
جولِ گَاّيٌبهِ جذاػبصي هکبًيکي ٍ فشآيٌذي دس صهبى ًبهـخص ٍ اصعشيك ٍ Man Holeاسد  Sump Drumهيؿًَذ ٍ دس ايي هحل دچبس خفگي هیيگشدًیذ .يکیي اص ّوکیبساى ًفیشات
هزكَس ثِ جؼتجَي افشاد پشداختِ ٍ هتَجِ هيؿَد كِ ٍػبيل ايي افشاد دس ٍسٍدي  Man Holeلشاس گشفتِ دس ًتيجِ ٍاسد هخضى ؿذُ ٍ اٍ ًيض دس كف  Sump Drumثيَْؽ هيؿَدً .فیش
چْبسم اص ديگش ّوکبساًـبى ًيض جْت كوك لصذ ٍسٍد ثِ  Sump Drumداؿتِ كِ دس  Man Holeهتَجِ ؿشايظ ًبهٌبػت هخضى گشديذُ ٍ ثب گیشفتي ًشدثیبى عٌیبثي كیِ اص لجیل جْیت
ٍسٍد ثِ هخضى تؼجيِ ؿذُ ثَد تؼبدل خَد سا حفظ ٍ تمبضبي كوك هيًوبيذ .ثب تمبضبي كوك هشكض آتؾًـبًي ٍ اهذاد ٍ ًجبت اص حبدحِ هغلغ ٍ ػشيؼبً ثِ هحیل اػیضام ٍ ػوليیبت اهیذاد ٍ
ًجبت سا آغبص هيًوبيذ ٍ ّش چْبس ًفش سا اص  Sump Drumخبسج ٍ ثِ كليٌك اػضام هيكٌذ .ثؼذ اص الذاهبت اٍليِ پضؿکي دٍ ًفش اٍل ثِ ثيوبسػتبى هٌتمل هيؿًَذ ٍلي هتبػفبًِ ّیش دٍ ًفیش
ثِ ػلت احشات ًبؿي اص كوجَد اكؼيظى فَت هيكٌٌذً .فشات ػَم ٍ چْبسم پغ اص اًجبم هؼبيٌبت پضؿکي ٍ تبييذ ػالهت هجذداً ثِ كبسگبُ هشاجؼِ هيكٌٌذ.
تجسيه و تحليل علل حادثه:

ػلل هؼتمين)Direct Causes( :
 خفگي ًبؿي اص كوجَد اكؼيظى ثِ دليل ٍسٍد ثِ فضبي ثؼتِ
ػلل غيش هؼتمين /ػغحي)Indirect/ Surface Causes( :
اػوبل ًب ايوي ()Unsafe Behavior
ٍ سٍد ًفشات ثِ Sump Drumثذٍى اخز پشٍاًِ كبس ٍسٍد ثِ فضبي ثؼتِ ٍ هحصَس ٍ گَاّيٌبهِّبي الحبلي
جذاػبصي هکبًيکي ٍ فشآيٌذي ٍ اًجبم توْيذات الصم جْت اًجبم كبس ثصَست ايوي.
ؿشايظ ًبايوي ()Unsafe Condition
 ػذم ايضٍالػيَى هؼيشّبي خغَط لَلِ ٍسٍدي ٍ خشٍجي ثِ هخضى  ( Sump Drumثِ دليل ػذم جذا ػبصي ٍ ًصت
صفحبت اًفصبلي ،گبص ًيتشٍطى كِ اص لجل ثشاي تؼت ًـتي تجْيضات ٍ خغَط لَلِ اػتفبدُ هي ؿذُ اص عشيك خغَط لَلِ
ٍسٍدي ثِ هخضى ثبػج كبّؾ هيضاى حجن اكؼيظى دس هحل هي گشدد).
 تَْيِ ٍ سٍؿٌبيي ًبهٌبػت
دّبًِ ٍسٍدي  Sump Drumدس صيش صهيي ٍ هحل ٍلَع حبدحِ
ػلل سيـِاي)Root Cause( :
ً ظبست ،ػشپشػتي ٍ تؼْذ ًبكبفي دس اجشاي الضاهبت ايوٌي هغبثك ثب دػتَسالؼولّب ٍ همشسات ايوٌي دس هحيظ كبس
 ضؼف دس پبيؾ ٍ هويضي پشٍاًِ كبس صبدس ؿذُ ٍ ثبصسػيّبي ايوٌي ثصَست هؼتوش ٍ هٌظن جْت پيـگيشي اص اًجبم الذاهبت ٍ ؿشايظ ًبايوي اصكبسكٌبى ٍ تبػيؼبت تَػظ
 HSEؿشكتّبي پيوبًکبسي

 ػذم اجشا ٍ تؼشيف كبس (ٍسٍد ثِ هخضى )Sump Drumهغبثك ثب الضاهبت ايوٌي هشثَعِ دس ػيؼتن پشٍاًِ كبس هشتجظ.
 ػذم اًجبم ؿشح ٍظبيف هحَلِ ٍ تؼشيف ؿذُ هغبثك ثب ػيؼتن پشٍاًِ اًجبم كبس ثیشاي اهضیبك كٌٌیذگبى پشٍاًیِ كیبس هیزكَس كیِ ػجبستٌیذ اصٍ Task Supervisor:
 Area Authorityٍ Area operator ٍ Authorityپيوبًکبساى هشثَعِ.



HSE

فمذاى ّوبٌّگيّبي الصم ثيي ػشپشػتبى اًجبم كبس ،هؼئَليي ػبخت ػبص/ساُ اًذاصي/ثْشُثشداسي حيي فؼبليتّبي تؼويشاتي كِ ًيبص ثِ اخز پشٍاًِ كبس داسًذ.
ضؼف داًؾ يب هْبست پيوبًکبساى ًؼجت ثِ ؿٌبخت ػَاهل ثبلمَُ آػيتسػبى دس هحيظّبي كبسي ٍ هذيشيت آًْب دس جْت كٌتشل ،كبّؾ ٍ حزف پيبهذّبي حبصل اص آى

 ػذم ٍجَد ػَاثك آهَصؿي افشاد حبدحِ ديذُ هجٌي ثش ؿشكت دس دٍسُّبي آهَصؿي اثتذايي ٍسٍد ثِ ػبيت ٍ SIMOPS ،Confined Space Entry ،HSE Induction
آؿٌبيي ثب ػيؼتن ٍ فشايٌذ صذٍس هجَص ثشاي اًجبم كبس ٍ ػذم اًجبم  TBMلجل ٍ حيي اًجبم كبس
راهكارهاي پيشنهادي جهت پيشگيري از تكرار حادثه:






لضٍم تَجِّ ثيـتش هذيشاى اسؿذ،كبسفشهبيبى ٍ پيوبًکبساى ثِ اػتمشاس ػيؼتن هذيشيت ٍ HSEفشٌّگ ػبصي دس ايي ساػتب
ًظبست ثش سًٍذ اجشايي ػيؼتن پشٍاًِ كبس پيوبًکبساى ثِ هٌظَس پيـگيشي اص حَادث ًبؿي اص فؼبليتّبي تؼويشاتي ٍ ػوليبتي دس ٍاحذّبي ثْشُثشداسي ٍ ػبخت ٍ ػبص
پبيؾ ٍ ًظبست هؼتوش ٍ احش ثخؾ ثش ػولکشد پيوبًکبساى اصلي ٍ فشػي دس اًجبم كبس ثِ ؿيَُ ايوي ٍ سػبيت ضَاثظ ٍ الضاهبت ايوٌي هحيظ كبس
لضٍم ًظبست ّوِ جبًجِ كبسفشهب ثش الضاهبت فٌي ،هٌْذػي ٍ ػيؼتوي HSE

 ايجبد اًگيضؽ ثشاي ثْجَد ػولکشد HSEپيوبًکبساى

 ؿٌبػبيي دليك ٍكبهل خغشات/ػَاهل صيبى آٍسهحيظ كبسلجل اصاًجبم كبسٍثشًبهِ سيضي ٍپيؾ ثيٌي الذاهبت اصالحي ٍپيـگيشاًِ هَسد ًيبص جْت كبّؾ ٍكٌتشل سيؼك

