
 آيا مي دانستيد؟
به نيتروژن با پاكسازي عمليات مورد در كار پروانۀ  

 .دهد نمي هشدار تعميرات كاركنان
حلقه گرفتند تصميم تعميرات كاركنان اينكه محض به  

 در .كرد تغيير كار شرح بياورند، بيرون  را چسب
  Vessel داخل از چيزي آوردن بيرون اصلي كار پروانۀ

  كار پروانۀ بايست مي حالت اين در .بود نشده قيد
 صادر بسته فضاي به ورود گرفتن نظر در با جديدي

 .ميشد
برداشتن جهت كه فردي براي حتي خاص مورد اين در  

  به ورود پروانۀ صدور رفته Vessel داخل به چسب
  از بخشي هر كه صورتي در .بود الزم بسته فضاي

  امكان و شود وارد شكافي ورودي دهانه به انسان، بدنِ
 در گردد، ميسر فضا آن در انسان بدن تمام گرفتن قرار
  بسته فضاي به ورود پروانه صدور به نياز صورت اين
  مراجع ساير و OSHA تعريف اساس بر اين .باشد مي
 .است صالح ذي
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2018ژوئن   كار توجه كنيدانجام به محدودۀ  –كار پروانه هاي  

  نصب براي را كار مقدمات نفت پااليشگاه در تعميرات پيمانكاري گروه
  (2 و 1 تصوير) .داد مي انجام Vessel يك روي بر لوله خط از بخشي
  به ورود كه رفت نمي انتظار و (3 تصوير) شد صادر كار انجام پروانۀ
  خط نصب شامل تنها كار انجام محدوده و شرح .باشد الزم بسته فضاي

  قيد كار پروانۀ در ولي ميشد تزريق ظرف در ازت گاز چه اگر .بود لوله
  .ندارد موضوعيت «اثر بي گاز يا ازت گاز با پاكسازي» كه بود شده

 (4 تصوير)

  تصوير) افتاده Vessel داخل به چسب حلقه يك كه شدند متوجه كارگران 
  بيرون را چسب حلقه اين لوله خط نصب از قبل كه گرفتند تصميم و (5

  را چسب حلقه نتوانستند بلند سيم يك از استفاده با (6 تصوير) .بياورند
  را چسب تا رفته دهانه نزديك كارگران از يكي لحظه اين در .بياورند بيرون
 از را خود تعادل دهانه، نزديكي در اكسيژن كمبود دليل به ولي آورد بيرون
  دارد وجود نيز احتمال اين .كند مي سقوط Vessel داخل در و داده دست

  كه داشته قصد و  رفته Vessel داخل به چسب آوردن براي شخص كه
  بدتر آن از و افتاده Vessel داخل در كارگر متاسفانه .بيايد بيرون سريع
  وجود دليل به و رفته Vessel داخل به نجاتش براي نيز او همكار اينكه

  دليل به نفر دو هر  .است شده بيهوش  Vessel داخل در خالص نيتروژن
 .كردند فوت و شده خفگي  دچار اكسيژن كمبود

  خطرات مورد در 2012 ژوئن – Beacon قبلي هاي شماره در حادثه اين
  پروانۀ اجرايي دستورالعمل اهميت خصوص در 2015 آوريل و نيتروژن

  اين در ديگري آموزي درس ولي .است شده گذاشته بحث مورد به كار
  گيرد صورت كار انجام نحوه و شرح در تغييري هر .است نهفته حوادث
  عبارت به .بود خواهد كار پروانه در كار نوع كردن ذكر و بازنگري  نيازمند

  است الزم و نموده ايجاد را جديدي خطرات است ممكن تغييري هر ديگر
 .گيرد قرار نظر مد آن خصوص در كنترلي و احتياطي اقدامات

كه يابيد اطمينان كنيد مي صادر كار پروانۀ اگر: 
oداده توضيح دهند مي انجام را كار كه ي افراد براي شده شناسايي خطرات 

 .شوند
oباشد شده درك افراد توسط كامالً و داشته وجود نياز مورد ايمني دستورالعمل. 
oگيرند مي قرار استفاده مورد و موجود فردي حفاظت تجهيزات. 
oباشد، شده درك كامال مجري افراد توسط كار انجام شرح 

  از قبل كه آنست نيازمند باشد كار اوليۀ محدودۀ با مغاير كه تغييري هر و
 .شود گرفته تماس شما با و متوقف كار اقدامي، هر انجام

است كار پروانه نيازمند كه دهيد مي انجام را كاري اگر: 
oباشيد آگاه نياز مورد فردي حفاظت وسايل و ايمن هاي روش خطرات، از 
oبدانيد را كار انجام محدوده و شرح 
oتغيير صورت در .باشيد داشته نظر مد را تغييري هر كار انجام مراحل در  

  پروانۀ كننده صادر با و متوقف را كار ادامۀ اقدامي هر از قبل اوليه، كار شرح
 !بگيريد مشورت كار
oبا و متوقف را كار ادامۀ نيستيد، مطمئن انجام محدوده تغيير به نسبت اگر  

 .بگيريد تماس كار پروانه كنندۀ صادر

NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island 

(NOAA/IFE/URI) Public domain. 

 شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟
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Pictures from US Chemical Safety Board Video - http://www.csb.gov/videos/hazards-of-nitrogen-asphyxiation/ 

http://www.dekra-process-safety.com/ 

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