
 از حوادث یآموزدرسفرم 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   (HSEE)و انرژی زيستیطمحبهداشت، ايمني،  دفتر

 39-8-1018 کد: در اثر جوشکاری ناايمن سوخت مخازن گسترده سوزیآتش

 مقدمه 

ستفاده ا گرمایش، سوزاندن، ی، برشکاری،کارسوراخجوشکاری،  ازجملهاقداماتی که در آن  شودیماطالق  با سطح ریسک باال هایییتفعالکارگرم به مجموعه 

لحاظ  اقدامات گونهینادر زمان انجام  اییژهوتدابیر الزم است  هایتفعال گونهیناریسک با توجه به سطح باالی . شودیمجرقه انجام  یجادکنندهااز تجهیزات 

 رییگبهرهاست که بسیاری از صنایع با  یسمیمکان ،مسئول ایمنی با نظراتاز طرف رئیس کارگاه ( Hot work Permit)شود. صدور مجوز انجام کار گرم یا 

 8002در سال  )Board Chemical Safety( هیئت ایمنی شیمیایی آمریکا. دنشو هاانسانمیان رفتن جان بسیاری از ایجاد حوادث و از  ازمانع  اندتوانسته ،از آن

اهمیت بر  ،این حوزهحوادث اخیر رشد در پیامی به تمام صنایع ضمن اشاره به  حاوی مواد قابل اشتعال، زنمخچندین جار فو ان یسوزآتشپیرو حوادث 

   نموده است. یدتأکمخازن در اطراف پیش از انجام کارهای گرم مخاطرات و پایش گازهای قابل اشتعال  موقعبهشناسایی 

 تشريح حادثه 

 پس از انجام یک جوشکاری سبک ،نفتی شیفت کاری یکی از صنایع نساعت آغازی در

 (هیدروکربن های سبک و سنگینسوخت )مخازن نگهداری منتهی به  یهالولهاز  یکیدر

 کار را محیط کارگران حریق شروع از پس .شودیمایجاد  یاگسترده یسوزآتشانفجار و 

 یرساختز فرسودگیبه دلیل  .شدند حاضر حادثه محل در نشانآتش نیروهایو  نموده ترک

مذکور  ی صنعتنشانآتشی هاشلنگیکسان نبودن اتصاالت  و همچنین شرکت ینشانآتش

. شدنمیسر ی صنعت نشانآتشتجهیزات  اتصال بهامکان  ی،شهر ینشانآتشبا تجهیزات 

شرکت، لیتری  80000برداشت آب از مخزن  منظوربهمجبور شدند  نشانانآتش بنابراین

 استفادهبرای اطفا  وآب مخزن را در آن تخلیه کنند نموده و حفر در مقابل آن  یاچاله

نامناسب مخازن  یسازخنک دلیل به حادثه شروع از زمانیمدت گذشت از پس .مایندن

پس از  یتدرنهایافت. انتشار کیلومتر  0سوزی تا شعاعی در حدود دود ناشی از آتش نیز شد و مجاور مخازن شدنمشتعلموجب  تابشی، گرمای نشر ،مجاور

 گرفت. صورتپس از دو روز  محیط سازیایمن و حریق اطفاء عملیاتشانی دستگاه خودرو ن 00فعالیت حدود 

حادثه  وتحلیليهتجز  

  قابل اشتعال میعانات حاوی مخازن اطراف در( جوشکاری) یمنناا گرم کار انجام علت اوليه حادثه:

علت مياني 

 حادثه

  در جوشکاریایمنی  مالحظاتعدم رعایت 

  عدم( آشنایی صنعت مذکور به سیستم مجوز کار گرمPTW -orkWo T ermitP) 

  به مخزن حاوی سوخت منتهی یهالولهعدم درک صحیح کارکنان نسبت به سطح ریست جوشکاری در 

  منشأعدم امکان کنترل حریق در  جهیدرنتو  ی شرکتنشانآتشسیستم  مؤثرعدم کارایی  

  ی صنعتی و شهرهای اطرافهاشهرک ینشانآتش ادارات مؤثرجهت مشارکت عدم وجود طرح واکنش در شرایط اضطراری 

 در شرایط اضطراریطرح واکنش راهکارهای کنترلی و و ایجاد مخاطرات  موقعبهصنعت مذکور در شناسایی  HSEضعف سیستم  حادثه: اییشهرعلت 

 اقدامات کنترلي موجود 

 صنعت مذکور در ی نشانآتش آب یکشلولهسیستم مخزن آب و وجود 

تأثیر اقدامات کنترلي موجود داليل عدم  

  شرکت )تعمیرات نگهداری نامناسب( ینشانآتشعدم کارایی سیستم 

 مخازن کنندهخنک)انتشار گرمای تابشی( و عدم وجود مانیتورهای  فواصل نزدیک به هم مخازن نگهداری سوخت 

  شهری ینشانآتشموجود با سیستم  ینشانآتشعدم تطابق سیستم 

  نفتی )ظرفیت محدود کمبود ظرفیت فوم خودروها( یهاقیحرصنعتی اطراف در اطفا  یهاشهرکشهری و  نشانانآتشکافی و مهارت عدم توان فنی 

پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثهراهکارهای فني   

  صنعت ینشانآتشسیستم  موقعبهتعمیرات و نگهداری مرتب و 

  شهری ایران ینشانآتششهرک با  ینشانآتشهماهنگی سازی اتصاالت سیستم 

 مخازن در هنگام حریق و جلوگیری از سرایت حریق به مخازن مجاور یسازخنک در اطراف مخازن سوخت جهت پاشآب ایجاد سیستم 

  شهری نشانانآتشسبک و سنگین و گاز( برای  یهادروکربنیهمخازن سوختی )انواع  یهاقیحربرگزاری دوره آموزشی ویژه اطفا 

 درس حادثه

و  در پیشگیری توانديم ينشانآتشمجوز انجام کار گرم در کارهايي با سطح ريسک باال و همچنین اطمینان از صحت عملکرد سیستم صدور 

 باشد. مؤثر صنعتي هاییسوزآتشتوسعه بسیاری از  جلوگیری از


