
ف تعلم كيف يتصر. كن مالحظاً لما حولك عندما تعمل عملك

.المصنع عادة ، وابحث عن االختالفات

لغ إذا الحظت أي نوع من السلوك غير العادي في مصنعك ، فأب

م لفهم العمل معه. عنه إلى اإلشراف واإلدارة والموظفين التقنيين

افهم ما إذا كان السلوك من . ما تسبب في سلوك غير عادي

ة أعراض حالة خطرة أو تغيير في حالة تكامل المعدات الخاص

.بك

 2015قراءة منارة ديسمبر(www.sache.org ) من لمزيد

عن األمثلة من الحوادث الخطرة التي تم تجنبها لشخص ما افاد

ة وضع غير طبيعي، وبعض األمثلة من األشياء غير العادي

.للبحث عنها وأنت تعمل

هل تعلم؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟

هذا العدد برعاية

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

رسائل للعاملين في الصناعة

!أبلغ وتحقق في سلوك العملية غير المعتاد

www.aiche.org/ccps
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ماذا لو كانت العملية الخاصة بك تعمل بشكل مختلف؟

قراءة(www.sache.org)2007مارسالمنارةعددتشرح

كيميائيةعمليةتضمنت،أخرىحالةوفي.الصحيحغيرالمستوى

.فاعلللتثانويمنتجإلزالةدفعةتقطيرتتضمنمجمعةتخصصية

التقطيرعمليةتحديدويتم،ساعات10حواليعادةهذاويستغرق

دالعمومنالعلويالجزءفيالحرارةدرجةتصلعندماكاملةلتكون

.الدفعاتأحدخاللالحرارةدرجةمستشعرفشل.محددةقيمةإلى

إلىصحيحغيربشكلللعمودالعلويالحرارةدرجةمؤشروصل

ةالخطوإلىالعمليةاستمرت.دقيقة15حواليفياالنتهاءحرارةدرجة

هناكنيكلمالحظلحسن.العاديغيرالسلوكفيشككأحدال.التالية

.عنهااالستغناءتمالدفعةولكنالسالمة،علىعواقبأي

www.iomosaic.com

ه بشكل عندما تعمل في مصنع ، تتعلم الكثير عن كيفية تصرف

ملية يمكنك معرفة طول المدة التي تستغرقها خطوات الع. طبيعي

لتسخين المختلفة ، وكم من الوقت يستغرقه لتسخين وعاء ، وكمية ا

زانات أو التبريد الالزمة لخطوة معينة ، ما يحدث للمستوى في الخ

المختلفة عند نقل المواد من مكان إلى آخر ، ما لون المواد من 

بدو خالل الزجاج الكاشف، كيف يبدو صوت المصنع عادة وكيف ي

عادة، ومئات من األشياء األخرى التي ترى وتمارس كلما ذهبت 

.في عملك اليومي

 من المحتمل أن الحظت شيًئا يبدو مختلًفا عن تجربتك السابقة ، فإذا

يير من الممكن أن يكون التغ. يكون هناك شيء تغير في مصنعك

.خطيراً 

.فاعلالتمادةإضافةأثناءالتحفيزلعدمنتيجةمفاعلُدفعةفيوقعتوالتي2018أغسطسمنارةفيوصفهاتمالتيالهاربفعلردحادثة

كانتبل،تبريدإلىةبحاجالهاربةالدفعةتكنلم.المطلوبةالحرارةدرجةعلىللحفاظالتبريدإلىدائًماالمفاعليحتاج،العاديالتشغيلأثناء

.طبيعيالغيرالسلوكعلىتصرفأوأحديالحظلمولكن،مختلفشيءهناككانأنهالواضحمن!تدفئةإلىبحاجة

لتقطيراعمودملءتم،الحادثةهذهفي.الطبيعيةغيرالعملياتلظروفاالستجابةعدمعلىآخرمثاالً 2005تكساسمدينةمصفاةانفجاريعد

تم.البخارسحابةواشتعلت،(3صورة)المدخنةمنلالشتعالقابلةهيدروكربوناتإطالقتم.(2و1الصور)عليهالضغطفيواإلفراط

،المستوىأداةتفشللم.تناقصعمودمستوىإلىالجهازمستوىوأشار،(4الصورة)شيءأيإزالةيتملمبينما،العمودإلىالمادةتغذية

.تصميمهانطاقخارجتعملكانتولكنها
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.2005صور من فيديو هيئة السالمة الكيميائية األمريكية حول حادثة مدينة تكساس في مارس 
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