فرم درس آهوزي از حوادث
Accident Lesson Learned Form
هذيشيت تْذاضت ،ايوٌي ٍ هحيط صيست

نوع حادثه :حشيك هخاصى

زهان وقوع حادثه :آتاى هاُ 1931

هحل حادثه :هخاصى رخيشُ ًفت دس يىي اص هٌاطك ػولياتي

هقدهه :تش اساس تحميمات گستشدُ وويتِ فٌي اًستيتَ ًفت آهشيىا ) ،(APIاص هياى  180آتصسَصي گضاسش ضذُ اص هخاصى رخيشُ ًفت ،حذٍد يه سَم آى ًاضي
اص غاػمِ هيتاضذ وِ تواهي ايي هخاصى اص ًَع سمف هتحشن خاسجي ) (External Floating Roofهيتاضٌذ .تش اساس ّويي هطالؼات ،سػذ ٍ تشق اص ضايغتشيي
ػلل حشيك دس هخاصى رخيشُ هيتاضذٌّ .گام اغاتت غاػمِ تِ هخاصى رخيشُ ًفت دس غَست ػذم اتػال واهل تِ صهيي ٍ ّن پتاًسيل ًثَدى سمف ٍ تذًِ دس هحل
تواس تيي سمف ضٌاٍس ٍ تذًِ هخضى ،جشلِ ايجاد هيضَد وِ دس غَست ٍجَد تخاسات لاتل اضتؼال ،هٌجش تِ حشيك هيگشدد.
شرح حادثه :دس ساػات اٍليِ يىي اص سٍصّاي آتاى هاُ ،تا تَجِ تِ ضشايط جَي ًاهساػذ ،دس اثش اغاتت غاػمِ تؼذادي اص هخاصى رخيشُ ًفت دس يىي اص هٌاطك
ػولياتي دچاس حشيك گشديذ .ػوليات اطفاء حشيك پس اص فؼال ضذى سيستن اػالم حشيك ،تا تالش تينّاي آتصًطاًي اػضاهي تِ هحل حادثِ اًجام پزيشفت.
تجسيه و تحليل علل حادثه:

علل هستقين (ٍ :)Direct Causesجَد تخاسات لاتل اضتؼال دس ًاحيِ ًطت تٌذ سمف ٍ تذًِ هخاصى
(دس هحذٍدُ تيي  ٍ (UEL ٍ LELجشلِ ًاضي تخليِ الىتشيىي غاػمِ اص سمف تِ تذًِ هخاصى هزوَس.
علل غير هستقين /سطحي)Indirect/ Surface Causes( :

ًمع دس اتػال واهل سمف تِ تذًِ دس هحل تشخي اص ضاًتّا (ػذم اًتمال تاسالىتشيىي سمف تِ تذًِ)
فشسَدُ تَدى لسوت ّايي اصسيلّاي هخاصى تِ دليل لذهت ٍ تؼويش ٍ ًگْذاسي ًاهٌاسة

ػذم اثش تخطي ٍ تَاًايي سيستن اتػال تِ صهيي ) (Earthingدس تخليِ واهل تاس الىتشيىي

ًاهٌاسة تَدى سيستن اطفاء حشيك هخاصى (خَسدگي هسيشّاي وَليٌگ ،حجن ون هخاصى فَم ،ػذم
ٍجَد سيستن ووىي تشاي پوپاط فَم ٍ)...
علل ريشه اي)Root Cause( :

ضؼف ًظاستي دس هشاحل طشاحي ،ساخت ٍ ساُاًذاصي هخاصى

ػذم ٍجَد استثاط ضفاف ٍ تؼشيف ضذُ تيي ٍاحذ  ٍ HSEتاصسسي فٌي

ػذم اًجام هطالؼات  PSSRتِ هٌظَس وٌتشل هجذد ٍ حػَل اطويٌاى اص وفايت سيستنّاي اػالم ٍ اطفاي حشيك /سيستن اتػال تِ صهيي  /واسآيي /Shunts
ًطت تٌذ هخاصى
 ضؼف دس سيستن تؼويشات ٍ ًگْذاسي پيطگيشاًِ ٍ ًذاضتي دستَسالؼولّاي جاهغ ٍ هذٍّى دس خػَظ تاصسسي فٌي هخاصى
راهكارهاي پيشنهادي جهت پيشگيري از تكرار حادثه:

 طشاحي ٍ ًػة سيستن واسآسا ٍ هَثش اػالم حشيك هخاصى

 تاصساصي ٍ تىويل سيستن اطفاي حشيك هخاصى (اتَهاتيه ًوَدى ضيشّاي استثاطي  ،افضايص حجن هخاصى فَم ٍ سيستن ووىي پوپاط پوپ)
 اًجام هطالؼات ٍ اسصياتي سيسه تشاي هخاصى ،تؼييي الذاهات وٌتشلي ٍ اغالحي الصم تشاي هَاسد داساي سيسه تاال.

 تؼشيف ٍ اجشايي ًوَدى الذاهات اغالحي تؼييي ضذُ دس هطالؼات ٍ اسصياتي سيسه دس لالةّاي پشٍطُّاي تشهين ٍ تْساصي هخاصى.

دس ًظش گشفتي سيستنّاي حفاظت دس تشاتش غاػمِ ٍ پايص هستوش ٍ هذاٍم هماٍهت اّوي سيستنّاي اتػال تِ صهيي ) (Earthingهخاصى.
 ايجاد سايضس خطه هَاصي جْت اسسال آب ٍ فَم تِ تاالي هخضى ٍ ايجاد ّذس تضسيك فَم دس هسيش سايضسّاي فَم توام هخاصى.

 تاصسسي اص سيستن ًطت تٌذ سمف ٍ تذًِ هخاصى ٍ سيستن تخليِ گاص تِ هٌظَس حػَل اطويٌاى اص واسايي هٌاسة آى.

 اًذاصُ گيشي تخاسات لاتل اضتؼال دس ًاحيِ ًطت تٌذ هخاصى ٍ حػَل اطويٌاى اص ًثَدى غلظت گاصّا ٍ تخاسات هَجَد دس هحذٍدُ تيي .UEL ٍ LEL
 اطويٌاى اص فؼال ٍ دس سشٍيس تَدى سيستن تطخيع ٍ اػالم حشيك سٍي سمف هخاصى ٍ استثاط آى تا سيستن اطفاي حشيك.

 حػَل اطويٌاى اص آهادُ تىاس تَدى سيستن اطفاي حشيك ثاتت دٍس هخاصى ٍ سيستن خٌه وٌٌذُ آى دس ٌّگام حشيك ).(Functional Test

 تاصسسي اص ضاًتّاي هخاصى (اطويٌاى اص اتػال هَثش سمف تا ديَاسُ هخضى) تاصديذ ٍ تاصسسي اص  (Walk Wayاطويٌاى اص  Boundingهٌاسة ٍ هَثش تا ديَاسُ
هخاصى).
 تشسسي ٍ تؼويش سيستن ًطت تٌذ هخاصى تِ خػَظ هخاصًي وِ دچاس حشيك گشديذُاًذ طي تشًاهِ صهاىتٌذي تا اٍلَيت تاال.

 آهَصش پشسٌل دس خػَظ ًحَُ هماتلِ تا حشيك هخاصى دس لالة  ٍ ERPتشگضاسي هاًَس هطاتك تا سيسهّاي هحتول تش اساس تشًاهِ صهاىتٌذي

