
 فرم درس آموزی از حوادث

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   (HSEE)بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژی دفتر

شيميايي محصوالت و مواد ساخت کارخانه يک در سوزی آتش  93-3-1002 کد: 

 مقدمه 

از  %23 ،دهننیمحنواد  نونا   آمنار .گنرددیمبنه شونور تيل ن   و متنن  مختلف صنعت  یهابخش در سوزی آتشزيادی در اثر  یهاخسارتساالنه 

شنعاخته حرينق عامن  ايجناد  ينترمهماتصاالت ضت ف الکتريکی به ععوا   دهنیمنوا   هایبررس .اننداشته کیيالکتر دالي دن ا ايجاد شنه در  هایيقحر

به ععوا  يکی از عوام  ريوه ای ايجناد ن ز تتل رات و نگهناری نامعاسب  بتنی قرار دارنن. ايجاد جرقه و گرمای ب ش از اننازه و اضافه بار در درجاتو شنه 

 و سنوختعی ماده هوا، يتعی آتش ايجادشععنه مثلث اصلی عوام با جناسازی  متلوالًالکتريکی  هایيقحر. برای اطفای اننشنهشعاخته الکتريکی  هایيقحر

 .نلايعنیم شعترل راحريق  حرارتشاهش  يا

 تشريح حادثه 

 شننه و اخنتللدچار  خردشن و یپودر ساز دستگاهيك  يکیالکتر های ستمس ،معطقه برق جريا  مکرر و وص  قطع عل  به ظهر يك روز شاری از بتن در

در نهاين   .شوننینلموثر واقع  ءو فرآيعن اطفاحريق  یهاشپسولاما  نلايعنیمخاموش نلود  حريق  . در اين حادثه شارگرا  اقنام بهگ ردیم آتشدستگاه 

 مقننار و وارد تجه زات به زيادی خسارت و شنين سوختگی دچارا  شارگرتتنادی از  حادثه اين در .شعنیمسترش پ نا گاطفا نونه و  مبنأحريق در نقطه 

 .رودیم ب ن از شارخانه اول ه مواد از زيادی

 تجزيه و تحليل حادثه 

در اينن دسنتگاه س سنتم خاصنی جهن   .گرددیمو در نهاي  معجر به آتش سوزی آ   شنهقطع و وص  مکرر جريا  برق باعث ايجاد اختلل در دستگاه 

عل   . در اين حادثهيابنیمحريق به سرع  انتوار  ،دستگاهبا توجه به سطح تلاس زياد قطتات ريخته شنه در داخ  شعترل جريا  ورودی وجود نناشته و 

 دستگاه بوده اس . در اين حادثه قطع و وص  مناوم جريا  برق به ععوا  عام  شروع شععنه يکیالکتراتصاالت وضت   ايلعی ضتف زم عه ای ايجاد حريق 

اما عل  ريوه ای حادثه ناايلن بود  س ستم الکتريکی دستگاه و مجهز نبود  آ  به س ستم ميناف  ينا قطنع  شودیمشعاخته  Initiating Mechanismيا 

  .شودیمحادثه دامعه گسترش  يتاًنهاسوزی و  آتشبه موقع  مهار عنم معجر به حريق اطفاء یهاشپسول شافی شارايی عنم. باشنیماتومات ك شععنه 

 اقدامات کنترلي موجود 

 شار در مي   حريقاطفاء  یهاشپسول استفاده از

تأثير اقدامات کنترلي موجود داليل عدم  

 م زا  بار سوختی موجود در صعت  نسب  به حريق ءاطفای هاشپسولنبود  تتناد  شافی  

  یعسوخت موادنوع ماده اطفايی و نوع ب ن عنم تعاسب 

   به متعاسب با نوع ماده سوختعی  اطفاء یهاشپسولعنم وجود انواع مختلف از(2عوا  مثال پودر و عCo) 

  ی اطفاءهاشپسولآموزش ناشافی شارگرا  در خصوص استفاده از 

 در اثر اف  فوار و يا ساير موکلت فعی هاشپسول ف ضت شارايی 

 راهکارهای فني پيشنهادی جهت پيشگيری از تکرار حادثه

  سوختی مواد پراشعنگی و مواد حجم سوختی، مواد مورد ن از با توجه به بار سوختی، نوع شپسولطراحی و برآورد تتناد 

  ورت پودری، بهتر اس  به ص یهاشپسول شلوخ دريی و عنم ايجاد اپودری )به معظور افزايش شار یهاشپسولبه خصوص  هاشپسولبررسی دوره ای

 (دوره ای شپسول تکا  داده شود

 بر حسب نوع ماده سوختعی شپسول معاسب انتخاب گردددر يك ميوطه تا متعاسب با نوع ماده سوختعی مختلف  یهاشپسول تتب ه 

  شودیمدستگاه ها  عللکردختلل در ايجاد شرايطی شه باعث اقطع شععنه جريا  الکتريس ته در صورت  یهاستم ساستفاده از 

  شرايط اضطراریدر اقنام معاسب حريق و  ءاطفانيوه آموزش شارگرا  در خصوص 

 منو زمانی  های برنامه طبق بر ارت یهاچاه مقاوم  م زا  تس  و( ارت) زم ن به اتصال س ستم از استفاده 

 آشکارسازها ساير از استفاده هلراه به سوزی آتش وقوع از ترعيسر چه هر آگاهی جه  حريق اعل  صوتی یهاستم س از استفاده 

 و تتل ر و نگهناری به موقع ل س  چك طبق بردستگاه ها  یبرق یهاستم س شنه ريزی برنامه بازرسی 

 درس حادثه

  و متناسب با شرايط مکاني طراحي و جانمايي شوند. بر اساس بار سوختي بايدحريق اطفاء تجهيزات  تعداد



 


