
حادثه كنندگان بررسي فرآیندی، بزرگ حادثۀ یک از پس اغلب  
 موارد این اگر .شوند مي قبلي حوادث شبه و هشدارها متوجه

  مي در اجرا مورد به اصالحي اقدامات و تحليل و تجزیه گزارش،
 .كند پيشگيری حادثه این بروز از توانست مي آمدند،

مالي و جاني خسارت كه حوادثي شبه از دهيم مي ترجيح ما همۀ  
  تجربه را واقعي و جدی ای حادثه آنكه جای به بگيریم، یاد ندارد
 .بگيریم فرا آن از و كرده

نمود بررسي را آن توان نمي نكند گزارش را حوادث شبه كسي اگر!  
  نباشند حادثه شبه مفهوم درك و تشخيص به قادر افراد كه مادامي

 .شد نخواهند گزارش موارد این

الزم كنترل فرآیند روی بر باید ایمن، فرآیندی از برخورداری برای  
  پارمترهای و ایمن های محدوده روی بر شما اگر .باشيد داشته را

  شبه یک عنوان به را آن بایست مي ندارید، كنترل فرآیند حياتي
 .نمائيد محسوب حادثه

به بایستي پشتيبان های سيستم یا و ایمني تجهيزات شدن فعال  
  سيستم یا ایمني تجهيز اگر .شود گرفته نظر در حادثه شبه یک عنوان

 داد؟ خواهد رخ اتفاقي چه نكنند عمل درستي به پشتيبان های

 شما چه کاری می توانید انجام دهید؟
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 پیام هایی برای کارکنان شرکت های صنعتی

 واحدتان  از طریق شبه حوادث با شما صحبت می کند، آیا گوش شنوایی هست؟
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2018مارس   گزارش دهی و بررسی شبه حوادث 

  پس  Challenger نام با آمریكا فضایي شاتل 1986 سال ژانویه هشتم و بيست در    
 تصویر) شد منفجر فلوریدا ایالت در Cape Canaveral از پرتاب از بعد ثانيه 73 از
  اوليۀ علت .رفتند بين از آن سرنشين هفت و شد نابود  Challenger شاتل .(2و1

  .بود موشک جامد سوخت های كننده تقویت در اتصاالت از داغ گاز نشت انفجار،
  های بخش .شد مخزن انفجار و گسستگي سبب هيدروژن مخزن با داغ گاز برخورد
  (O-Rings) حلقوی واشرهای بوسيله موشک جامد سوخت های كننده تقویت مجاور
 محيط، پائين دمای علت به شاتل پرتاب زمان در .بودند شده بندی آب كمكي و اصلي

  بندهای آب شده انجام پرتابِ چندین طي گذشته در .بودند شده خراب واشر دو هر
  جامد سوخت یكپارچگي بخوبي كمكي بندهای آب ولي نداشته را الزم عملكرد اصلي

  جدی كافي اندازه به كه بودند حوادثي شبه ها خرابي این .بودند كرده حفظ را موشک
 .اند نگرفته قرار بررسي مورد و نشده تلقي

 صنایع در مهم فاكتور یک عنوان به حوادث شبه بررسي و تحقيق دهي، گزارش
  یک 1998 سال آوریل هشتم در مثال عنوان به .شوند مي گرفته نادیده نيز فرآیندی
 گالني 2000 راكتور یک در فشار افزایش سبب كنترل قابل غير ای زنجيره واكنش

  آتش و انفجار (3 تصویر) .شد نيوجرسي در ای كارخانه در (Batch) ناپيوسته
  نفر دو كه شد نفر 9 مصدوميت باعث (4 تصویر) فشار افزایش این از ناشي سوزی
  و جاری های دستورالعمل از استفاده با اپراتورها واقع در .شدند جدی آسيب متحمل
  های عمليات در .نبودند راكتور دمای كنترل به قادر موجود كنندۀ خنک های سيستم

  به رسيدن تا را دما افزایش بودند نتوانسته اپراتورها مرتبه، 6 حداقل Batch قبلي
 نبوده كافي واكنش شروع برای كافي ميزان به دما اما كنند كنترل حداكثری ميزان
 .بودند نگرفته قرار تحليل و تجزیه و بررسي مورد ها حوادث شبه این .است
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 آیا می دانید؟
دیگر حوادث یا حادثه شبه بررسي و دهي گزارش فرآیندهای از  

  سيستمي چنين سازمانتان در اگر .باشيد مطلع خود واحد در
 .بدهيد مدیریت به را سيستم این سازی پياده پيشنهاد ندارید

های محدوده در فرآیند كنترل در ناتواني شامل حوادث شبه كليه  
  را پشتيباني های سيستم یا ایمني تجهيزات عملكرد عدم یا و ایمن

 .كنيد گزارش

را حواث شبه فني كاركنان و مدیران سرپرستان، كه نكنيد گمان 
  اطالعات سایر یا و دقيق ابزار تجهيزات گزارش شيفت، دفتر در

 مي توليد زیادی اطالعات واحد یک در .كنند مي مشاهده فرآیندی
  حادثه شبه اگر .نگيرند قرار توجه موارد این است ممكن و شود

  كه یابيد اطمينان كه شماست وظيفه این نمودید مشاهده را ای
 .است شده آگاه آن از مدیریت

گزارش را آن دارید شک ای حادثه شبه تشخيص در اگر حتي  
 در تواند مي حادثه شبه یک ناخوشایند تبعات بيني پيش .كنيد

  .كند مي كمک شما به آن تشخيص و شناسایي

سایر یا حوادث شبه تحقيق و بررسي در داوطلبانه بصورت  
 .نمائيد مشاركت حوادث

نشت سوخت جامد از 
 اتصاالت

 موشک های سوخت جامد
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