
 از حوادث یآموزدرسفرم 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   (HSEE)و انرژی زيستیطمحبهداشت، ايمني،  دفتر

 93-5-1009 کد: تولید مواد نورافشانيدر يک صنعت  یسوزآتش

 مقدمه 

 یترکیبزاتوجزود  یی خزاکی و افلززات قلیزایی، قلیز مانند شتعالالازات سریع لفاز  به دلیل استفاده ،)فشفشه( محترقه و نورافشانی مواد یدکنندهتول یهاشرکت

ساالنه تعزداد  ،دهدیمنشان  حوادث بررسی آمار. شوندیمشناخته  و انفجار با ریسک باالی احتراق یعصنا جمله از ،یزیمپودر من، هنآ پودر، باریم نیتراتهمانند 

 عنوانبزه ،کشزور یزینبررسزی آمزار حزوادث در . دهنزدیمو انفجار جزان خزود را از دسزت  یسوزآتشحوادث در اثر جهان، در  صنعت زیادی از کارگران این

ایزن صزنعت کزارگران نفر  188حدود  رد 2009در سال نفر و  400در حدود  2005در سال که  دهدیمنشان  ،جهاندر  یمواد نورافشانیدکننده تول ینتربزرگ

 حوادثدنیا نیز ساالنه با مواد محترقه و نورافشانی بزرگ  یدکنندهتولدومین  عنوانبهکشور هند  .اندداده دست ازو انفجار  یسوزآتشحوادث اثر در جان خود را 

 40طزی آن اشاره نمود که  2012سال  (Sivakasi) سازی سیواکاسی فشفشهکارخانه و انفجار  یسوزآتشحادثه به  توانیمزیادی روبه رو است که از آن جمله 

 محزل نههزداری مزواد،حزد ، دمای بزیش از وادثحوقوع دالیل  ینترمهم بر اساس بررسی های صورت گرفته، نفر از کارگران نیز زخمی شدند. 70و کشته نفر 

 . دنباشیمحریق متناسب  ءو عدم وجود تجهیزات اطفا یراستانداردغن و ایم انبارش نا

 تشريح حادثه 

ی داغ حاصل بر روی مقوای هابرادهبوده است که  هاستونی بر روی کارسوراخی مقوای شرکت، یکی از کارگران با استفاده از دریل مشغول انجام هالولهدر انبار 

شزود. یمار ی و سرایت آن به پزودر منیززیم موجزود در انبزسوزآتششود. اشتعال سریع مقوا باعث گسترش یمی سوزآتشموجود در انبار ریخته و باعث ایجاد 

از کپسول آب و گاز استفاده نموده است و باعزث تشزدید و گسزترش  اشتباهبهاطفا حریقی که در آن پودر منیزیم نیز وجود داشته است،  منظوربهکارگر مذکور 

یک سرایت نموده خسارات مالی پالستتزریق انبار مواد اولیه و سالن  ازجملهیت حریق به سایر واحدهای مجاور کارخانه درنهاشود. یمی در انبار سوزآتششدید 

 نموده است. واردزیادی به صنعت مذکور 

حادثه  وتحلیليهتجز  

 نمود: وتحلیلیهتجزدر سه سطح زیر  توانیمعلل ایجاد این حادثه را 

 علت اولیه:

 مقوا در انبار حریق شروعکاغذی و  هایکارتنبر روی  کاریسوراخشدن پلیسه داغ حاصل از  ابپرت

 میانی: علل

 عدم آگاهی کارگر در خصوص مخاطرات محیط کار 

  یسوزآتشبسترسازی جهت گسترش و فعال  فلزاتحریق ناشی از اشتعال  ءاطفاآب و گاز جهت حریق  ءپسول اطفاکاستفاده از 

 است( ممنوع و گاز آباطفاء حریق ، قرار دادن کپسول وجود دارد قابل اشتعالت ا)در انباری که فلز حادثه در محل حریق ءاطفا یهاکپسولبودن  نامناسب 

 :ایریشهعلت 

 سیستم مدیریت  ضعفHSE  اضطراری شرایط برای واکنش درکارگران  آموزشعدم همچنین و مخاطرات  موقعبه شناساییعدم  در خصوصصنعت 

 اقدامات کنترلي موجود 

  .بوده است (، پودر و آب و گاز2Co )ینشانآتشپسول کو انواع  و شن خاک یهاسطل، اتوماتیکحریق  ءو اطفا المسیستم اعصنعت مذکور مجهز به 

تأثیر اقدامات کنترلي موجود داليل عدم  

  در شرایط اضطراری مناسب واکنش  در خصوص نحوهکارگران عدم آموزش 

  ناسب با نوع حریقتحریق م ءاطفا های کپسولاستفاده از عدم آموزش کارگران در خصوص 

 صنعت اتوماتیک حریق ءمناسب سیستم اطفانا عملکرد 

 راهکارهای فني پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه

  و نحوه انتخاب و کپسول اطفا حریق انواع محیط کار و نحوه واکنش در شرایط اضطراری )موجود در مخاطرات و مدون کارکنان در ارتباط با  یادورهآموزش

 (مختلف یهاقیحردر متناسب استفاده کپسول 

  حریق متناسب با نوع مواد قابل اشتعال در هر کارگاه فاطا یهاکپسولییدمان 

  هاآن یراصولیغشدن جلوگیری از جابجایی  منظوربه اطفا حریق یهاکپسولایجاد سیستم کدگذاری بر روی 

 یا غیر روتین  زیآممخاطرهمجوز انجام کارهای در این سیستم  -با سطح ریسک باال( در صنعت مذکورمجوز کار گرم )کارهایی سیستم  ایجادHot work 

Permit  باشدیمو یا مشروط به رعایت نکاتی مجاز  محل توسط مسئولین ایمنیپس از بررسی وضعیت ایمنی  صرفاًانجام کار. 

 درس حادثه

بسیاری از ايجاد  توانديمبا ريسک باال هايي فعالیت سیستم مجوز کار برای  یاندازراهمحیط کار و موجود در آموزش کارگران نسبت به مخاطرات 

 .حوادث جلوگیری نمايداز 
  


