
وفيما يلي . يمكن أن يؤدي إلى حالة خطيرة، ((MOCإدارة التغيير مراجعة واستعراض ، دون التغير الصغير

.مثاالن

9~ )قدم 30وطوله ( م6~ )قدما 20تم تعديل نظام التهوية على خزان تخزين منخفض الضغط قطره :1الحادث 

ر الحماية لتوفيبسيطة النيتروجين وبطانة تنفيس عاما ببطانة 20الخزان يعمل لمدة كان . لخفض االنبعاثات البيئية( م

.  أكثر تعقيداضاغط وأنابيبالنه يحتوي على وكان النظام الجديد أكثر تعقيدا، . من الضغط الزائد والضغط الفراغي

ألنه لم يتم ( 1الشكل )كما في في المرة األولى التي تم تفريغه، انهار الخزان . أعيد الخزان إلى الخدمة وتم ملؤه

.لخزانلحسن الحظ لم يكن هناك أي تسرب أو إصابات، ولكن كان ال بد من استبدال ا. تهويته بالشكل الصحيح

م النيتروجين تعديل شاحنة صهريج مملوكة من قبل شركة نقل في األنابيب بحيث يمكن توصيل خرطوتم : 2الحادث 

ى الجزء كان هناك صمام في خط النيتروجين عل. إلى أعلى الشاحنةالحاجة لتسلق اي شخص السلم إلى الخزان دون 

دم وجود تم ضخ شاحنة الصهريج باستخدام مضخة المصنع، مع ع. العلوي من الشاحنة، وترك بطريق الخطأ مغلقا  

مزوده الناقلة كانت (. 2الشكل )كما في إلى الخزان، تم إنشاء فراغ وانهار الخزان بشكل كارثي تدفق للنيتروجين 

.فشلولكنه فراغ، / تخفيف الضغط بجهاز 

:..  العمليات الكيميائية السالمة،REوساندرز، ( 1996)155-150، ص (3)15عملية السالمة التقدم ،REساندرز، : المراجع

.37-31و 27-23ص ( 2015)، إلسفير الطبعة4، تعلم من حالة تاريخها

ماذا تستطيع أن تفعل؟

العدد برعايةهذا

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

رسائل للعاملين في الصناعة

!التغيير الطفيف يمكن أن يكون له تأثير كبير

ادارة التغيير

www.aiche.org/ccps

2017يوليو 

© AIChE .  ممنوع منعا باتاAIChEومع ذلك، استنساخ ألي غرض تجاري دون موافقة خطية صريحة من . وتشجع استنساخ لألغراض التعليمية غير التجارية. جميع الحقوق محفوظة .2017

646-495-1371أو  ccps_beacon@aiche.orgاالتصال بنا على  

هل تعلم؟

ة، المهاراتية، والمنغولية لماليزيوافلبينية، الفرنسية، األلمانية، اليونانية، الغوجاراتية، العبرية، الهندية، الهنغارية، اإلندونيسية، اإليطالية، اليابانية، الكوريةالعادة ما تكون المنارة متوفرة في اللغة األفريكانية، العربية، الكاتاالنية، الصينية، التشيكية، الدانمركية، الهولندية، اإلنجليزية،

.والفارسية والبولندية والبرتغالية والرومانية والروسية واإلسبانية والسويدية والتيلوجوية والتايالندية والتركية والفيتنامية

ولكن لم يتم إكمال ،MOCمراجعة تمت ، 1في حادثة 

تنفيس الركز التدريب على ضاغط . كل تدريب المشغلين

اسمة لم يشدد التدريب على األهمية الح. الجديد والمكثف

أنابيب األدوات الموجود على ( مم13)بوصة ½ لصمام 

.الفراغ/ من الضغط الحماية على سيطر يالذي 

، وكان االنهيار، تم العثور على صمام األنابيب مغلقا  بعد 

مين يجب أن يكون تم تأ. هو األساس لحماية النظام المعقد

لتدريب ويمكن تبسيط التصميم وا. تركه مفتوحاصمام أو 

يرة التفاصيل الصغ. للحد من احتمال حدوث خطأ بشري

ب عواقالذي له للخطأ البشري فرصا  يمكن أن توفر 

.كبيرة

يبدو أنه لما  MOC، لم يكن هناك مراجعة 2الحادث في 

اء وقد أس. تغيير طفيف، الذي قام به صاحب الشاحنة

ه، ثم سائق الشاحنة الفهم في تشغيل صمام جديد من نوع

صد عند دون قمغلقا  ترك صمام النيتروجين فوق الشاحنة 

.التحضير لتفريغ الشاحنة

www.iomosaic.com

 ك تفهم كيفية وأنتتم على المصنع الخاص بك، أي تغييرات تلقي التدريب على تأكد من

معدات هناك حاجة لتشغيل الكانت على مساعدة إذا والحصول . تشغيل المعدات المعدلة

.المعدلة دون تدريب

باع عملية ال تقم مطلقا  بإجراء تغييرات على األنابيب أو المعدات في المصنع دون ات

MOC  بمصنعكالخاصة.

 ،كانت معقدة ومن المرجح أن تعديلها، أو تم موجودة من قبل إذا كانت أي معدات

ط تبسيأمكانية تؤدي إلى خطأ بشري، أخبر اإلدارة والقسم الهندسي وأطلب منهم 

.المعدات

 ركة أدخلت على المعدات المملوكة من قبل اآلخرين، مثل شي تغييرات أتماما  أفهم

.النقل بالشاحنات، وعندما يتم استخدامها في المصنع الخاص بك

 لمنارة انظر نشرة ا)الصمامات في الوضع الصحيح جميععند نقل المواد، تأكد من أن

(.2015أغسطس 

خزان منهار: 1الشكل 

شاحنةانهيار : 2الشكل 
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