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 مقدمه 

در ایو   .شوودیماستخراج  کانه یا سنگ معدن از یفلز مورد نظر به حالت عنصر یزیکیو ف یمیاییش هاییتفعال مجموعه ای ازبا انجام به منظور استخراج 

در کوه  یشپوااو  شوودیم یدهفلز به فلز آزاد کاه یبترک که در آن کاهش مرحله شود،یجدا م ی مع هاییناخالصو  یظتغل یجز مورد نظر در کان عملیات

اغلوب حواوی مدوادیر  فلوزی کانسوارهای .بدهنود ییتا خواص مورد نظر محصول نها شوندیبه آن اضافه م یاجسام یو در موارد شده یصتلخمرحله، فلز  ی ا

 ،پوییردیمصوورت  کانسوارهاکه برای استخراج فلز از  فرآیندهای .اشاره نمودآرسنیک و سلنیم  عناصری مانندبه  توانیمکه از آن جمله  باشندیم ناخالصیمختلفی از 

 نمایود. آرسوی تولیود  گواز سومی آرسوی  با هیدروژن ترکیب و تواندیمدر شرایط فرآیندی  عنصر آرسنیک محیط اطراف گردد.به عناصر ای   رها شدنباعث  تواندیم

(3AsH) آرسوی  با توجه بوه اینکوه . شودیمدر فلزات غیر آهنی تولید آرسنیک  احیاء فلزییا الکترولیز آرسنیک است که در فرآیند منتشر شده از عنصر گاز  ی ترمهم

امکوان  گانوهپنجمواجهه از طریق حووا  تشخیص  ،( استppm005/0 ) آنبرابر  بیشتر از حد مجاز  100( ppm5/0 حد آستانه بویایی آرسی  )گازی بی رنگ بوده و 

 همولیتیوک یهواواکنشنفو،، سوردرد و تنگی استفراغ،  اسهال، ی چونمسمومیت با عالئماثرات حاد بروز گاز سمی آرسی  پتانسیل ه انسان با جهموا. باشدینمپییر 

 دارد. به دنبالرا  )خونی(

 تشريح حادثه 

ایو   یهاسولولدر . از کوارگران شود زیوادیدو روز کاری باعوث مسومومیت تعوداد به مدت سی  در محیط کار گاز آر انتشار صنایع فلزی پاایش یکی از هایواحددر 

. بوه دلیول ندوص سیسوتم کنترل شودمنظور جلوگیری از احیاء آرسنیک و تولید گاز سمی آرسی ، غلظت یون فلز مورد نظر بایستی توسط پایشگر آنالی   به پاایشگاه

مواجهوه در نتیجوه   و تولید گاز آرسی، احیاء آرسنیک حد مجاز منجر بهبه کمتر از  فلزی، ای  تجهیز از مدار خارج شده و کاهش غلظت یون یون فلزیپایشگر غلظت 

و روز بعد  نمایندیمروز اول پ، از اتمام شیفت کاری و مراجعه به منزل دچار عالئم مسمومیت شده و به بیمارستان مراجعه در معرض کارگران در کارگران شده است. 

را همه کارکنان بخش پاایشگاه  یباًتدرصنعت مورد نظر با حساسیت باا  ،HSEپ، از اطالع از مشخص شدن علت مسمومیت و آگاهی کارشناسان  ،کنندیمنیز غیبت 

ازم در بیمارسوتان صوورت  یهوامراقبتو کارکنان تایید از درصد  10 حدودمسمومیت در پ، از غربالگری  .دهدیمقرار با آرسی  مورد آزمایش غربالگری مسمومیت 

 .شوندیمدچار همولیز خونی در اثر مسمومیت حاد تعدادی نیز و  پییردیم

 تجزيه و تحليل حادثه 
 در سه سطح زیر تجزیه و تحلیل نمود: توانیمعلل ایجاد این حادثه را 

 :در محیط شده آزاد گاز سمی آرسی  مواجهه کارگران با  علت اولیه 

 میانی: علل 

  یهاروشسایر    یاسنسور های پایشگر گاز آرسی با استفاده ازاعتماد به روش یون سنجی به عنوان روش جایگزی  و عدم نمونه برداری از هوای محیط کار 

 (و ... لوله های آشکارسازمانند قرائت مستدیم ) سنجش

  هاغلظتاز کالیبراسیون و نمایش اشتباه یون سنج عدم توجه به احتمال خارج شدن دستگاه 

  است دادهیمعدم توجه به نتایج تیتراسیون در روز حادثه که غلظت را کمتر از مددار معمول نشان. 

 به جای پایش آنالی  تیتراسیوناعتماد به روش جایگزی  و  غلظت یون هیدروژن در پاایشگاهدستگاه سنجش در تعمیرات و نگهداری  ضعف سیستم مدیریت 

  کنترلی پشتیبان )افزونگی( در واحد پاایشگاه به منظور کنترل غلظت یون هیدروژن در احیاء آرسنیک یهاستمیسفددان 

 :علت ریشه ای 

 سیستم مدیریت  ضعفHSE  کمتر  یهاغلظتدر ای  گاز بویایی گاز میکور و اینکه  گاز آرسی ، آستانه خطرات مرتبط با آستانه به موقعشناخت  ت بهبنسصنعت

  .دحاد شو یهاتیمسمومباعث ایجاد  تواندیماز آستانه بویایی 

 اقدامات کنترلي موجود 

 (کمتر دقت و صحتبا  یروشروش تیتراسیون )سیستم کنترلی قبل از حادثه پایشگر آنالی  غلظت یون فلزی بوده که در چند روز قبل از حادثه دچار ندص شده و از 

  .شده استاستفاده 

تأثير اقدامات کنترلي موجود داليل عدم  

 آن بر غلظت گاز آرسی  در هوا تأثیراتنتایج تیتراسیون و نظارت بر  جهت نظاممندوجود سیستمی عدم  ،غلظت یون فلزی ندص در سیستم پایشگر آنالی 

 راهکارهای فني پيشنهادی جهت پيشگيری از تکرار حادثه

  آموزش دیده پاایشگاه به پایشگرهای آنالی  غلظت گاز آرسی  در هوا یا انجام تست گاز در هوا در بازه های زمانی برنامه ریزی شده توسط پرسنلتجهیز 

  فلزی یهاونیبه پایشگرهای آنالی  غلظت  پاایشگاه یهاسلولتجهیز 

 فعال باشدجایگزی  سیستم  سیستم پایشگریک در صورت ندص که )افزونگی(  موازی پشتیبان یهاستمیس ایجاد. 

  هابر عملکرد سیستم پایشگرمنظم نظارت جهت مکانیزمی ایجاد  

  و عالئم اولیه مسمومیت آموزش دوره ای و مدون کارکنان در ارتباط با خطر آزاد شدن گاز آرسی 

 درس حادثه

 آنالين پايش گردد.  به صورتبايد  غلظت گازها   ، خطرناک وجود دارد ياگازهای سمي آزاد شدن در صنايع و معادني که پتانسيل 
  


