
 ء في العمليات سوا-في المصنع في نفس الوقت ( خاصة  في النظام األساسي واالحتياطي لها)ابحث عن حاالت فشل شائعة يمكن أن تعطل أنظمة متعددة

.العادية أو في أنظمة وإجراءات االستجابة للطوارئ

 ئ المعمول أشياء يمكن أن تبدأ حالة الطوارئ كما تمنعك من اتباع إجراءات الطوار-عندما تشترك في تدريبات طوارئ، ابحث عن حاالت فشل مشتركة

ربائي أثناء الليل ، على سبيل المثال ، إذا كان عليك بدء تشغيل مولد للطوارئ بعد انقطاع التيار الكه. بها أو استخدام معدات االستجابة للطوارئ المطلوبة

؟فهل ستتمكن من رؤية ما يكفي لبدء المولد إذا لم تعمل األضواء بسبب انقطاع التيار الكهربائي

ظمة األساسية على وجه الخصوص ، إذا كانت األن. انظر إلى أنظمة السالمة ومعدات األمان االحتياطية بالتفصيل واعتبر حاالت الفشل الشائعة المحتملة

ل كل دي إلى تعطيواالحتياطية موجودة في نفس الغرفة أو قريبة من بعضها ، فعليك التفكير في احتمال حدوث حريق أو فيضان أو أي حدث كبير آخر يؤ

.من النظام األساسي والنسخ االحتياطي

ب شائعفشل بسبأبلغ عن األسباب الشائعة لإلدارة والموظفين الفنيين حتى يتمكنوا من تقييم اإلجراءات الالزمة للقضاء على الظروف التي تؤدي إلى.

ماذا تستطيع أن تفعل؟

هذا العدد برعاية

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

رسائل للعاملين في الصناعة

!ابحث عن حاالت الفشل الشائعة في العمليات العادية واالستجابة لحاالت الطوارئ
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دحاما جاكسون الدولي في أتالنتا ، جورجيا هو أكثر المطارات از-مطار هارتسفيلد

1في حوالي الساعة . ألف مسافر كل يوم275في العالم ، حيث يخدم في المتوسط 

، أثناء إحدى أكثر أوقات السفر ازدحاًما في 2017كانون األول 18ظهًرا يوم األحد 

السنة ، عطل الحريق إمدادات الطاقة الرئيسية في المطار وكذلك مزود الطاقة 

.  ساعة11أدى ذلك إلى انقطاع كامل في التيار الكهربائي في المطار استمر. االحتياطية

كان مئات األشخاص عالقين. شخص في المطار في ذلك الوقت30،000كان حوالي 

في الطائرات على األرض أو حولوا مسارهم في الجو ، بما في ذلك وزير النقل 

رحلة جوية على مدى يومين ، وتعطلت 1000تم إلغاء أكثر من . األمريكي السابق

احدة جداول الرحالت الجوية في جميع أنحاء الواليات المتحدة ، وذكرت شركة طيران و

.مليون دوالر50تكلفتها 

ين من إمدادات كان المطار يحتوي على اثن. بدأ الفشل في محول كهربائي في نفق الخدمات في المطار في إبتداء النار

الل الطاقة منفصلة من محطات فرعية منفصلة من شركة الكهرباء ، ولكن الكابالت لكال اإلمدادات قد مرت من خ

.  ديلةعطل الحريق كل من مصدر الطاقة الرئيسي وإمدادات الطاقة الب. نفق المرافق بالقرب من المحول المعطوب

ؤدي إلى ي-، في هذه الحالة الحريق في المحول " السبب الشائع"-حدث واحد ". فشل السبب الشائع"وهذا ما يسمى 

لطاقة في إمدادات ا( االحتياطي)مصدر الطاقة الرئيسي و البديل -فشل قطعتين أو أكثر من المعدات أو األنظمة 

.للمطار

.  طوارئيمكن أن تحدث حاالت الفشل الشائعة في محطات المعالجة ، سواء في العمليات العادية أو في حاالت ال

فس الوقت يتم معايرة كالهما في ن. على سبيل المثال ، يحتوي المفاعل على جهازي استشعار إليقاف درجة الحرارة

م بالمعايرة بشكل غير لسوء الحظ ، لم يتم تدريب الفني بشكل صحيح ويقو. من قبل نفس الفني الذي يتبع نفس اإلجراء

.صحيح لكل من المستشعرات ، لذا فإن كالهما يعطي قراءة غير صحيحة لدرجة الحرارة

ر ، تم تعيين مضخات مياه الحريق التي تضخ المياه من البح1984في كارثة بايبر ألفا النفطية في بحر الشمال عام 

لى المنصة ، اشتعل تسرب للغاز ع. ألن الغواصين كانوا في البحر بالقرب من المنصة" بدء التشغيل اليدوي"إلى 

حريق سبًبا كان ال. حيث بدأ اشتعال النيران ، جعل من المستحيل الوصول إلى مفاتيح تشغيل مضخات مياه الحريق

هناك موقع لم يكن. فقد أدى إلى الحاجة إلى مياه الحريق ، كما منع الوصول إلى مفاتيح مضخة مياه الحريق-شائًعا 

.بديل لتشغيل مضخات مياه الحريق
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