
 شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

 !با تعهد عمل كنو بسيار محتاط 

 :براي مثال. دارندبراي راه اندازي و استفاده آمادگي مي خواهيد در سرويس قرار دهيد واقعاً تجهيزاتي كه از كجا مي دانيد واحد و يا 
 در سرويس به جاي پمپ در حال كار Stand Byدر سرويس قرار دادن يك پمپ، مانند قراردادن پمپ •
 انتقال مواد به داخل مخزني ديگر و يا ساير ظروف فرآيندي•
 جاري نمودن مواد در خط لوله اي كه تا قبل از آن در دست تعمير بوده است•
كه بايستي دستورالعمل هاي سيستم مديريت تغيير و مطالعات پيش راه اندازي ايمني بر آن  )راه اندازي تجهيرات پس از انجام تغييرات •

 (اعمال شود
 از است ضروري كنيد مي اندازي راه را تجهيزاتي يا و سازيد مي جاري سيستم در را موادي كه زمان هر .است زياد بسيار ها مثال اينگونه از

  آيا است؟ نشده نصب هنوز آنها از برخي يا شده نصب بدرستي دستگاه به مربوط قطعات همه آيا .نمائيد حاصل اطمينان تجهيزات آن بودن آماده
 است؟ آماده استفاده براي ديگر موارد همه آيا هستند؟ بسته يا باز واقعاً باشند بسته يا و باز بايد كه والوهايي تمامي

This issue sponsored by 

 آيا مي دانستيد؟

   

   آمادگي عملياتي

www.aiche.org/ccps www.iomosaic.com 

  نفر 165) شمال درياي در پايپرآلفا نفتي سكوي حادثه علل از يكي كه شود مي گفته

  2013 و 2005 جوالي Beacon نشريه به راست، سمت تصوير) 1988 جوالي در (كشته
  بوده پمپ مجدد اندازي راه هنگام در سبك هيدروكربني تركيبات ريزش (شود رجوع

  كارگراني توسط تعمير جهت (Discharge) پمپ خروجي مسير روي بر ايمني والو .است
  نامناسب و شل بصورت (Blank) كننده مسدود صفحه آن محل در و بود شده برداشته

  تشخيص قابل براحتي هم پمپ نزديك از حتي لوله خط از قسمت اين .بود شده نصب
 .است نبوده

  ،129 تا 126 صفحه 2105 ژوئن شماره Process Safety Progress مجله در اخيراً
 اجراي نحوه علت به مواد رهايش يا نشت حوادث از نيمي تقريباً كه كرده گزارش شركتي

  عدم علت به حوادث اين اكثر (كنيد مراجعه 2015 ژوئن Beacon نشريه به) .است عمليات
 مجدد اندازي راه يا  آنها در مواد ساختن جاري از قبل  فرآيندي تجهيزات صحيح نصب

 :از عبارتند موارد ترين شايع از برخي .باشد مي
 مديريت سوي از انتظارات تعيين عدم•
 اپراتور آموزش در نياز مورد موارد نمودن لحاظ عدم•
 كاري هاي شيفت بين ارتباطي و عملياتي روشهاي در ثبات و نظم عدم•
 پيچيده تجهيزات براي عملياتي استانداردهاي از استفاده در نقص•

  كه باشيد آگاه (... و دادن كاهش دادن، افزايش بستن، كردن، باز توقف، اندازي، راه) دهيد مي تغيير خود واحد در تجهيزاتي وضعيت كه زماني•
 .دهد مي نشان خود از رفتاري چه وضعيت تغيير هنگام و كرده حركت مسيري چه در شده، وارد كجا از مواد

  همه و شده نصب بدرستي سيستم اجزاء تمامي كه يابيد اطمينان .كنيد چك و ارزيابي كامل بطور را سيستم وضعيتي، تغيير گونه هر از قبل•
 (.... و خاموش روشن، بودن، بسته بودن، باز) .دارد قرار صحيح و مناسب وضعيت در چيز

  بسيار دهيد قرار سرويس در داريد قصد دوباره و شده خارج سرويس از ديگر فعاليت هر يا و تعميرات علت به تجهيزات كه هنگامي بخصوص•
  صفحات مانند جداسازي جهت موقت ادوات و وسايل تمامي گرفته، انجام بدرستي دوباره نصب عمليات كه كنيد حاصل اطمينان .باشيد مراقب

 .دارند قرار صحيح موقعيت در والوها تمامي و شده برداشته (Blind) كننده مسدود
  نيز را همكاران ساير .باش خود كاري حوزه در حوادث مراقب و كن انتخاب خود براي هدفي عنوان به را تجهيزات اندازي راه در اشتباه عدم•

 !كن تشويق رويكردي چنين داشتن به

 2015آگوست 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx 
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