فرم درس آهوزي از حوادث
هذيريت ثْذاضت ،ايوٌي ٍهحيط زيست

Accident Lesson Learned Form

نوع حادثه :اًفجبر خط لَلِ گبز احيبء

هحل حادثه :خط لَلِ گبز در هٌطقِ گچسبراى ،ارديجْطت هبُ 5931

هقدهه:

در چبُّبی قذيوي ًفت ثب پبئيي رفتي رخبير ًفت در چبُ ،هيساى ثرداضت ثطَر قبثل هالحظِای کبّص هييبثذ .ثِ هٌظَر افسايص سطح ثرداضت از ايي ًَع چبُّب هي-
ثبيست از طريق تسريق گبز فطبر داخل چبُ را افسايص دادُ تب هيساى ثرداضت ًفت افسايص يبثذ .در هَقعيت عوليبتي هَرد ًظر ضجکِای از خطَط لَلۀ  4ايٌچ ثِ ّويي
هٌظَر کطيذُ ضذُ ٍ از خط لَلِ اصلي اًطعبثي ثرای ّر يک از چبُّبی هٌطقِ فراّن ضذُ است .فطبر گبز در ايي خطَط لَلِ  5011 psiتب  0111 psiهيثبضذ .ايي
خطَط لَلِ در ثرخي ًقبط از زهييّبی هسرٍعي ٍ هجبٍرت هٌبطق هسکًَي رٍستبيي عجَر کردُ ٍ ثب تَجِ ثِ فطبر ثبال ثبالقَُ ثِ عٌَاى عبهلي خطرًبک هحسَة هي-
ضَد .ثِ ّويي دليل ثر اسبس تصوين هسئَليي هٌطقِ گچسبراى ٍ کويتِ حرين ايي تبسيسبت جبثجبيي ثخطي از ايي خطَط لَلِ ثب ّذف افسايص ايوٌي سبکٌيي
رٍستبيي در دستَر کبر قرار هيگيرد.
شرح حادثه:

در صجح رٍز حبدثِ ًفرات پيوبًکبر ثِ ّوراُ ًبظريي پرٍشُ احذاث خط لَلِ گبز احيبء  4ايٌچ کبر خَد را ضرٍع هيکٌٌذ .ثر اسبس ثرًبهِريسی اًجبم ضذُ پيوبًکبر هي-
ثبيست در چْبر ًقطِ عوليبت ثرضکبری ٍ جَضکبری ٍ کطيذى خط لَلِ گبز احيبء را اًجبم هيداد .در هجبٍرت ٍ ثِ هَازات خط لَلِ گبز احيبء يک خط لَلِ  0ايٌچ ًفت
ًيس ثر رٍی سبپَرت کطيذُ ضذُ است .کبرکٌبى ثْرُثرداری تب سبعت  54:91جْت تخليِ خط لَلِ گبز احيبء اقذام کردُاًذ سپس در سبعت  51کبرکٌبى پيوبًکبر جْت
ثرضکبری ٍ ًصت فلٌج ٍ اتصبل خط لَلِ  4ايٌچ ثِ خط لَلِ اصلي اقذام هيًوبيٌذ .ثر اسبس اظْبرات ضبّذيي در سبعت ٌّ 52:01گبهي کِ پيوبًکبر هطغَل ثرش خط
لَلِ ثَدُ است ثر اثر افسايص فطبر در خط لَلِ  4ايٌچ ًبضي از فطبر ثرگطتي گبز احيبء ثِ دليل ًطتي هَجَد در ٍلَ ایوٌی  Otisاز چبُ صذای اًفجبر هْيجي ثِ گَش هي-
رسذ پس از هراجعِ ثِ هحل هطبّذُ هي ضَد کِ هتبسفبًِ ضص ًفر هجرٍح ٍ يک ًفر فَت ًوَدُ است .اقذاهبت کوک رسبًي ٍ حول هصذٍهيي ثِ ثيوبرستبى تَسط
ًيرٍّبی اهذادی ٍ سبير کبرکٌبى اًجبم هيضَد.
تجسيه و تحليل علل حادثه:

علل هستقين)Direct Causes( :

 اًفجبر خط لَلِ گبس احیبء بِ دلیل فطبر گبس بزگطتی اس چبُ
علل غير هستقين /سطحي)Indirect/ Surface Causes( :
اعوبل ًبايوي ()Unsafe Behavior

 عذم جبیگشیٌی ٍ تعویز ٍلَ ایوٌی  Otisعلیزغن اطالع هسئَلیي اس ًطتی هَجَد درآى
 عذم آگبّی ٍ اطالع کبفی اپزاتَر اس خطزات هحیط کبر
ضرايط ًبايوي ()Unsafe Condition


ًقص در تجْیشات ٍ ٍ Passingلَ ایوٌی Otis

علل ريطِای)Root Cause( :










عذم اًجبم ارسیببی ریسک بِ طَر هَثز ٍ هزتبط
هطخص ًبَدى هسئَل اًجبم ًظبرت بز حسي اجزا ٍ حصَل اطویٌبى اس پیزٍی اس
قَاًیي ٍ هقزرات تَسط پیوبًکبر
ًوبيي از هحل اًجبم کبر ٍ خط لَلِ  4ايٌچ تخريت
ًبَد یک رٍش اجزایی ٍ یب دستَرالعول هطخص بزای اًجبم پزٍصُ هذکَر
ضعف در ارتببطبت (اطالعبت فزآیٌذی بِ درستی بیي کبرکٌبى بْزُبزداری ٍ سبیز افزاد عولیبتی هٌتقل ًطذُ است).
ضعف در فزٌّگ ایوٌی هیبى کبرکٌبى هزبَطِ
ًقص در سیستن صذٍر پزٍاًِ کبر
ضعف در پبیص ،هویشی ٍ ببسرسیّبی ایوٌی بصَرت هَثز ،هستوز ٍ هٌظن رٍش اًجبم کبر ٍ پزٍاًِ کبر صبدر ضذُ ،اس سَی ًوبیٌذگبى  HSEکبرفزهب ٍ پیوبًکبر
ضعف داًص ٍ هْبرت پیوبًکبر ًسبت بِ ضٌبخت عَاهل ببلقَُ آسیب رسبى در هحیط ّبی کبری ٍ آهبدگی جْت کٌتزل ،کبّص ٍ حذف پیبهذّبی ببلقَُ

راهكارهاي پيشنهادي جهت پيشگيري از تكرار حادثه:









ًظبرت هَثز ٍ هستوز بز عولکزد پیوبًکبراى در طَل فزآیٌذ اًجبم کبر
ًظبرت بز ًحَُ تذٍیي ٍ اجزای کبهل ٍ دقیق رٍشّبی اجزایی
ببسًگزی دستَرالعول صذٍر ٍ ًحَُ ًظبرت بز هجَسّبی کبر
ببسًگشی ٍ اصالح رٍش اجزایی بکبرگیزی پیوبًکبر بِ هٌظَر حصَل اطویٌبى اس صالحیت ٍ تَاًوٌذی ایطبى
ایجبد ٍ اجزای کبهل ٍ اثزبخص سیستن ّبی هذیزیت ریسک ٍ هذیزیت تغییز بِ هٌظَر بِ حذاقل رسبًذى خطزات ٍ حَادث در سهبى اجزا ٍ ایجبد تغییزات احتوبلی در رًٍذ
اًجبم کبر
پیبدُ سبسی سیستن هجَس اًجبم کبر هَرد تبییذ کبرفزهب ٍ ًظبرت بز حسي اجزای آى در ضزکتّبی پیوبًکبر اجزایی
آهَسش هَثز ٍ اثزبخص کلیِ پزسٌل بِ هٌظَر آضٌبیی بب هخبطزات هختص ّز ضغل

