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فة هناك سبب إلدراج فريق من األشخاص ذوي الخبرات المختل

يات في التحقيق في الحوادث، أو أي نشاط آخر إلدارة سالمة العمل

بل تحليل مخاطر العمليات، وإدارة التغيير، ومراجعة سالمة ما ق)

ة ولكل شخص مشارك خبرة فريد(. بدء التشغيل، وما إلى ذلك

هم من ذلك، إلى تعليمه وتدريبه، واألاستناداً لتقديمها خالل النقاش، 

راء في هذا الحادث، المهندسين وغيرهم من الخب. خبرته في العمل

ي على عالمات أداة اآللة الموجودة على األنابيب التيتعرفوا لم 

.  ي الخبيرفشلت، ومع ذلك كان واضحاً على الفور من قبل الميكانيك

ياً لفهم معرفته غيرت استنتاجات التحقيق بشكل كامل، وكان أساس

.سبب الحادث

ائيكيميمصنعفيالبخاريةاألنابيبفشلت،1998نوفمبر/الثانيتشرينوفي

بشكل(بار41~)مربعةبوصةلكلرطل600و(سم30.5)بوصة12بكبير

منفقط(م1~)بوصة36طولهيبلغاألنابيبمنطويلجزءتمزقوقد.كارثي

فىةكبيرأضرارفىتسببممافجأةالخدمةمنخرجفنتورىتدفقمجرىأعلى

معداتوأغلقتالمصنع،أنحاءجميعفيالبخارإمداداتفقدت.(1الشكل)المنطقة

الحظولحسن.أيام5منألكثرالمصنعمعظمفيإنتاجهناكيكنولمالبخار،توليد

.وفياتأوإصاباتتقعلم

سنة30مرهاعالبالغاألنابيبفشلسببلفهمالفورعلىتحقيقفريقتشكيلتم

نمخطرفيتكونقدالتياألخرىالبخارأنابيبحولقلقهناككان.(2الشكل)

سينوالمهندوالموادالمرافقوإدارةتشغيلموظفيمنالفريقوتألف.مماثلفشل

.الكيميائيينوالمهندسين،(الفشلتحليلوخبراءوالموثوقيةاألنابيب)الميكانيكيين

بسببنبعالماتجاهفيمباشرةاألنبوبجدارتآكلهواألوليبهالمشتبهالسببوكان

طالخطوأنويعتقد.األنبوبجدارترققإلىأدىمما،(الرطب)البخارجودةسوء

.التعريةعننشائت(3الشكل)األنبوبعلىالملحوظة

ميالنلهانليكوصممتقدفشلتالتياألنابيبأنتحديدتمالتحقيقسياقفي

ثقبقبلمنالميالنهذاإنتاجتم.الفينشوريإلىالتدفقلتيسير(º10حوالي)طفيف

ميكانيكينمالتحقيقفريقوطلب.بالتصميممقارنةاألنابيبمنسمكاً أكثرقطعة

.الفاشلةاألنابيبلتفقدالخبرةذويمن

www.iomosaic.com

ل إذا طلب منك المشاركة في التحقيق في حادث، كن مشاركاً بشكل كام

صيانة تجربتك في تشغيل أو. وشارك المعارف والخبرات مع بقية الفريق

يء إذا كان ش. تبادل تلك المعرفة وأطرح األسئلة. المصنع مهمة لفهم الحادث

طريقة مع تجربتك، تأكد من أن يتم حلها بمتسقاً ما في المناقشة ال يبدو 

مرضية

 قد تشارك في أنشطة أخرى إلدارة سالمة العمليات كممثل للعمليات أو

ات، وكتابة على سبيل المثال، إدارة التغيير، وتحليل مخاطر العملي-الصيانة 

، اإلجراءات، وتطوير مواد التدريب، ومراجعة سالمة ما قبل بدء التشغيل

اركين في هذه األنشطة، وتبادل المعرفة مع المشمشاركاً نشطاً كن . وغيرها

.اآلخرين

تم إدراج األداة عندما كان األنابيب تثقب، لم ي. الميكانيكي على الفور أن الخطوط ليست عالمات تآكل، ولكن هي في الواقع عالمات أداة من أداة الثقبالحظ 

.٪ فقط من السمك المقصود في األعلى، وبالتالي ضعفت25وأدى ذلك إلى أن يكون األنبوب حوالي . بشكل صحيح، ولكن خارج المركز

الخطوط

األضرار: 1الشكل 

فشل األنابيب: 2الشكل  خطوط على األنابيب: 3الشكل 
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