
 از حوادث یآموز درسفرم 

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

 94-1-2701 :کد آتش سوزی، حادثه و خسارات میلیاردیمقابله با عدم رعايت الفبای ايمني 

 مقدمه 

 بنه  انبارهنا  ايمن  انازی   ولي ،مي كنيم ياد در بخش های مختلف يک واحد صنعتي مهم بسيار اصول از يکي عنوان به ايمني از همه كه حالي در

 البته وخالصه شده اات  آتش با مقابلهابتدايي تري  تدابير  به انبارها اوزی در آتش مقابل در ايمني بطوريکه .مورد توجه قرار گرفته اات ندرت

 قابل طور به انبار در اوزی شآت مقابل در ايمني ضريب الزامي گردد، ها آن از ااتفاده و شود انجام دراتي به تالش و تدبير با هم كار همي  اگر

 آتنش  ايمنني  نکنات  به توجه عدم دليل به زيادی مالي خسارتهای و داده رخ محيط های كاری در به كرات كه اتفاقي .ابدي مي افزايش ای مالحظه

 متاافانه كه اات يکديگر كنار در كاالها نادرات چيدمان به مربوط انبارها اوزی آتش حوادث از بسياری علتهمچني  . آورده اات به بار نشاني

 شنيميايي،  منواد  انبنار  مانند انبارهايي در .هستيم رو روبه اماك  اي  صاحبان انگاری اهل با همواره موجود ايمني مقررات و ها نامه آيي  وجود با

 و انبارداری كار مجموع در .دارد همراه به را جاني و مالي فراوان خسارات كه خورد مي رقم اوزيهايي شآت الاتيک، نگهداری انبار و چوبي واايل

 انوزی  شآتن  حادثنه  بنروز  از توانند  مني اين  مقنررات    رعايت و توجه كهاات  مقرراتي و نامه آيي  دارای يکديگر كنار در كاالها درات چيدمان

 . گيرد قرار امر اي  متوليان مدنظر بايد همواره آنها بندی گروه و بندی درجه براااس محتويات و كاالها بندی هطبق ضرورت .كند جلوگيری

کالنشهر بزرگ جهان بعد از شهرهای نیویورک، لندن، وین،، مادریند و رناریی بیشن ری،      03تهران در میان  شايد بي دليل نباشد كه

 .قرار داردمیزان حریق را دارد و در رتبه چهارم 

 تشريح حادثه 

 :حادثه اول

در قسنمت انبنار قطعنات     كارگران متوجه آتنش انوزی   54:8در ااعت 

بالفاصنله بنا آتنش نشناني     . دوم كارخاننه مني شنوند    طبقهپالاتيک در 

شهرک تماس گرفته و خودشان با كپسول های اطفنا  حرينا اقندام بنه     

و  قابنل اشنتعال   بندليل حجنم بناالی منواد    . ر آتش اوزی مي نمايندامه

 بننابراي  بنا  . سرعت گسترش پيندا مني كنند   ، حريا بانبارداری نامنااب

 7هماهنگي مديريت شهرک با فرمانداری شهراتان محل وقوع حادثنه،   

 3آتش نشاني از شهر هنای اطنراد در محنل حادثنه حاضنر و طني        تيم

آتنش و جلنوگيری از انرايت آتنش انوزی بنه        ااعت موفنا بنه مهنار   

به منظور اطمينان از اطفا  كامنل حرينا و   . واحدهای همجوار مي شوند

 .در محل حادثه حضور داشتند 22اني شهرک تا ااعت شآتشن تيمشعله ور شدن مجدد آتش اوزی، 

 : ریامد حادثه اول

 ميليارد ريال خسارت وارده به انبار و مواد اوليه 11 -

 نااختماريال خسارت وارده به  اردميلي  6 -

ماشني   رينال خسنارت وارده بنه    و پانصد ميلينون   ميليارد 2 -

 آالت
 

 :حادثه دوم

كارگران انبار متوجه آتش اوزی با واعتي كم در باالی  11431ااعت 

بسته های چيده شده مي شوند، در اي  هنگام در اثر وزش شديد باد و 

كنده شدن قسمتي از اقف و پيچيده شدن باد آتنش انوزی بسنرعت    

كنارگران از انبنار   . گسترش يافته و قسمت اعظم انبار را در بر مي گيرد

ااتفاده از كپسول های اطفنا  حرينا بنه    خارج مي شوند و همزمان با 

كنترل آتش اوزی بنا كمنک   . آتش نشاني شهرک اطالع داده مي شود

 .  آتش نشاني شهرهای اطراد تا شب هنگام بطول مي انجامد

  (:خسارت کلیریال میلیارد  033)دوم ریامد حادثه 



 متر مربعي انبار مواد توليدی 1111اوله %  111تخريب  -

 كارت  مواد توليدی 38111طعمه حريا شدن  -

 تخريب كانکس، تجهيزات اداری، لوله كشي داخل انبار -
 

  :حادثه سوم

. شنود آتش اوزی مي دچار تابلوی برق  ،13438قطع و وصل شدن مکرر آن، در ااعت  به دليل نواانات جريان برق و ،رنگدر يک واحد توليد     

بوايله منواد اطفنايي    مقابله با حريا و گسترش دادهبسرعت بسته بندی شده به تابلوی برق، حريا را قابل اشتعال نزديکي كارت  های محصوالت 

اكين  آتنش    ،بنا درخواانت كمنک    .مانع گسترش آتش اوزی نمي گنردد 

، به محل حادثه مي راندبعد از وقوع آتش اوزی ااعت نشاني شهرک نيم 

ناچار دات به دام   از جمله كف، منااب مواد اطفايي عدم وجود بدليلاما 

با توجه به ماهينت اشنتعال پنیيری    صنايع مجاور و شهرداری مي شوند، اما 

آينند  تا رايدن تجهيزات آتش نشناني كنل فر  محصوالت اي  واحد توليدی، 

اكي  اراالي ديگر از  :آتش نشانان تالش كارخانه طعمه حريا مي گردد و 

ه واحندهای همجنوار   به جلوگيری از ارايت حرينا بن  ااير شهرهای اطراد 

 .ااعت يک بامداد حريا را بطور كامل مهار مي كنند گشته ومعطود 

  (:خسارت کلیریال میلیارد  03)سوم ریامد حادثه 

 مواد موجود در انبار %  111تخريب  -

 ابنيه و ااختمان شركت% 111تخريب  -

 

 :حادثه چهارم

كنارگران متوجنه    11431اناعت  در يکي از كارخانجات توليندی،  

آتش اوزی در طبقه اوم كارخانه مي شوند، بالفاصله با اانتفاده  

از كپسول های اطفا  حريا در صدد مهار حرينا بنر مني آينند و     

بندليل واقنع   . همزمان برق و گاز را از موتورخانه قطنع مني كننند   

بودن كارخانه در محوطه شهری، نيروهای آتش نشاني بعد از جند 

ا بدليل عدم تجهيز واحد آتنش  دقيقه به محل حادثه مي راند، ام

طبقنه  )نشاني به نردبان منااب و داتراي به محل شروع حادثه 

مترمربنع   3111و چوبي بودن اازه، كارخانه بنا زينر بننای    ( اوم

  .طعمه حريا مي شود

 :چهارمحادثه  خسارات

 ميليون ريال 6111اازه با خسارت %  111تخريب  -

 ميليون ريال 3811ماشي  آالت با خسارت %  111تخريب  -

 ميليون ريال 8811از بي  رفت  توليدات انبار شده با خسارت  -

 

 

حادثه  تحلیل و يهتجز  

 اتصالي ايم های جعبه فيوز برق و آتش گرفت  روكش ايم ها :(حادثه اول)علت اولیه 

 اتصالي ايم های انتقال برق و آتش گرفت  روكش ايم ها نواانات جريان برق در اثر وزش باد و  :(حادثه دوم)علت اولیه 

 نواانات جريان برق و آتش اوزی در تابلوی برق :(حادثه سوم)علت اولیه 

 اتصالي ايم های برق و آتش گرفت  روكش ايم ها و شروع آتش اوزی :(چهارمحادثه )علت اولیه 
 

 :حادثه علت میانی

 داشت  مخازن رنگ و روغ  در طبقات بااليي كه علت ارايت آتش اوزی به طبقات پايي   چيدمان نامنااب واحدهای كارخانه و قرار

 .گزارش شده اات

   در مجاورت واحد گرم خانه مواد با قابليت اشتعالحجم بااليي از انبار داری غير ايم 



  بودن ميزان مواد اطفايي با بار حريا موجودمجهز نبودن كارخانه و باالخص انبار به تجهيزات اطفا  حريا شامل فاير باكس و نامتنااب 

  عدم تجهيز انبار به ايستم های اعالم و اطفا  حريا اتوماتيک 

  عدم برگزاری مانورهای آزمايشي و نبود آمادگي واكنش در برابر شرايط اضطراری از اوی پرانل كارخانه 

  در نظر گرفت  شرايط آب و هوايي و اابقه طوفان در محل احداث كارخانه بعنوان موارد مهم و تعيي  كننده ااتحکام مصالح مورد

 ااتفاده در اازه های واحد های توليدی  

  و بازراي  يکيتجهيزات الکتربرق و بر رعايت اصول ايمني  مستقر در صنعت ايمني و بهداشت و دقيا واحد های تاايساتيعدم نظارت

  دوره ای ايم كشي های انتقال برق كارخانه 

 های توليدیعدم شنااايي، ارزيابي و كنترل خطرات الکتريکي موجود در اطح اي  واحد  

 عدم برنامه ريزی واحدهای صنعتي دارای پتانسيل خطر آتش اوزی به منظور خود كفا بودن در تجهيز به امکانات اطفا  حريا 

  ارتينگ موثر در واحدهای صنعتيعدم وجود ايستم 

  و تجهيزات منااب شهرک های صنعتي به ماشي  آالت آتش نشانيمراكز آتش نشاني مستقر در شهر و عدم مديريت منااب در تجهيز 

 و فراهم نمودن مواد اطفايي متنااب با ماهيت خطزايي واحدهای موجود در شهرک ها 

 

 :حادثه ای یشهرعلت 

  موثر در صنايع ريسکعدم وجود ايستم مديريت 

  تجهيز و  ايم كشيايمني در رعايت اصول انجام ارزيابي ريسک ايستم الکتريکي و شنااايي نقص های اي  ايستم مبني بر عدم عدم

 به واايل حفاظتي از جمله رله و فيوز منااب

  دوره ایعدم تدوي  برنامه واكنش در شرايط اضطراری و انجام مانورهای 

 اقدامات کنترلي موجود

 كپسول های اطفا  حريا -

 برگزاری دوره های آموزش مبارزه با حريا -

 تأثیر اقدامات کنترلي موجود داليل عدم

 ، انبار داری ناايم  مواد و چيدمان غير اصولي واحد های فرآيندی مواد قابل اشتعالحجم زياد با  متنااب نبودن ميزان مواد اطفايي -

فني پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه راهکارهای  

 (مصوب در كميته ايمني حادثه اول)HSE تشکيل كميته ايمني و بکارگيری كارشناس  -

 (مصوب در كميته ايمني حادثه اول) نصب ايستم های اعالم و اطفا  اتوماتيک حريا -

 (وب در كميته ايمني حادثه اولمص) برگزاری مانورهای دوره ای به منظور آمادگي مواجهه با شرايط بحراني -

 (مصوب در كميته ايمني حادثه اول)بازبيني چيدمان واحدهای مختلف كارخانه براااس اصول ايمني با توجه به محدوديت های فرآيندی -

 (مصوب در كميته ايمني حادثه اول) باال عالترعايت اصول انبارداری مواد با قابليت اش -

هنر  شناانايي   به منظنور  ،يک ايستم حفاظتياز  ئيجزبعنوان  كارخانه به فيوز و رله های ديجيتالتجهيز ايستم الکتريکي موجود در  -

  .و از مدار خارج كردن آن قسمت قبل از وقوع حادثه کتريکيشبکه الدر خطا يا اتصالي گونه 

 تيريمد نظام ااتقرار HSEE در شركت. 

  تجهيز ايستم الکتريکي موجود به فني حفاظت عالي شورای كارگاه ها مصوبآيي  نامه حفاظت تاايسات الکتريکي در رعايت مفاد ،

، ارزيابي های دوره (بويژه ااتقرار اي  تجهيزات در انبار و واحدهای با ريسک باال)تجهيزات حفاظتي از جمله فيوز و رله های ديجيتالي 

رفع نقص ها به منظور جلوگيری از رخداد حوادثي چون آتش و ( باالخص ايم كشي كارخانه)ای ايستم های برقي مستقر در كارخانه 

 .اوزی كه ايستم الکتريکي آغازگر آن مي باشد

  برنامه ريزی واحدهای اجتماعي و  رفاه و تعاون كار، وزارت ها در كارگاه  اوزی  با آتش  و مبارزه  پيشگيری  نامه آيي  2ماده رعايت مفاد

خود ارزيابي ميزان اي  پتانسيل، طراحي و ااتقرار تجهيزات مورد نياز در جهت به منظور صنعتي دارای پتانسيل خطر آتش اوزی 

 .از اوی واحدهای صنعتي مقابله با حريا های احتمالييي و ارتقا  توانايي كفا

 جاورت واحد انبار اي  رعايت مفاد آيي  نامه حفاظتي مواد قابل اشتعال و قابل انفجار و رعايت اصول ايمني در حي  انبار كردن و عدم م

 .... مواد با داتگاه های گرم كننده و رادياتورهای گرم كننده و 

  تدوي  برنامه واكنش در شرايط اضطراری(ERP)  براااس ميزان خطر پیيری واحد های صنعتي و تشکيل كميته بحران و تيم های آتش

  تعيي  شدهاناريوهای از پيش براااس  نشاني و برگزاری مانورهای آزمايشي

 



 درس حادثه

 

 :فني حفاظت عالي شورای آيین نامه حفاظت تاسیسات الکتريکي در کارگاه ها مصوب

 کابلها و سیمها اس فاده از تجهیزات حفاظ ی الک ریکی از جمله فیوز و رله دیجی ال به منظور حفاظتبا  :سوزی ناشي از برق آتش کنترل خطر

 :اجتماعي رفاه و تعاون کار، وزارت ها در کارگاه  سوزی  با آتش  و مبارزه  پیشگیری  نامه آيین 1ماده 

  از تعلیمات  را که  روز اشخاصی  شبانه  ساعات  و در تمام  بوده  سوزی  با آتش  و مبارزه  ریشگیری  کافی  و تجهیزات  وسایل  ها باید دارای کارگاه  کلیه

 .باشند  آشنا باشند در اخ یار داش ه  مربوطه  و تجهیزات  وسایل  اس عمال  صحیح  طریقه  بهمند و  بهره  الزم

 :اد قابل اشتعال و موا قابل انفجارآيین نامه حفاظتي مواد خطرناک و مو

 پیوست
 

 ها  دو علت رخداد اتصالی

تواند  ها مي اي  آايب. ها ترانسفورماتور، خط، كابل و ديگر بخش، (ژنراتورها)پوايدن بخشهای جداگر در يک منبع توليد 4 تأثيرات دروني -1

 .ها باشد ها، نبود آرااتگي درات، ااخت نادرات و يا نصب نادرات عايا به دليل پيرشدگي عايا

و ه درختها، جانوران و پرندگان شاخ كه باعث پديد آمدن گرما شود، برد و باران، باد و توفان، اضافه ولتاژها، آذرخش4 تأثيرات بيروني -2

كند افزايش جريان،  كاهش پيدا مي( ناهمساني پتانسيل)هنگامي كه يک اتصالي در چرخه رخ دهد، جريان افزايش يافته و ولتاژ . غيره

 .نجامدايا انفجار بي آتش اوزیتواند به  گرمای فراواني را پديد آورده كه مي

 :ناشی از برق سوزی آتش خطر

 های ايم اوخت  و جرقه ايجاد باعث دهد، مي رخ برق جريان مسير در كه كوتاهي اتصال 

 .اات همراه زيادی خسارات با كه شود مي اوزی آتش همچني  و الکتريکي واايل و برق

 :کابلها و سیمها حفاظت

 مدت در يا( جريان اضافي) نرمال حد از بيش جريان طوالني، نسبتاً زماني مدت برای اگر

 گرم ها ايم كند، عبور ها ايم از( جريان اتصال كوتاه) شديدی بسيار جريان كمي بسيار

و  اوزی آتش به و شده آنها عايا ديدن آايب باعث اندازه از بيش گرمای اي . شوند مي

 از توان مي ها ايم حفاظت برای. گردد مي منجر الکتريکي تأايسات به زياد خسارتهای

 از پيش و ممک  زمان تري  كوتاه در كوتاه، اتصال يا جريان اضافه با كه شوند انتخاب بايد چنان واايل اي . نمود ااتفاده رله و فیوزها

 های ايم حفاظت برای مسکوني محلهای در معموالً .كند قطع برق از را كننده مصرد الکتريکي براد، تجهيزات و ها ايم به آايبي اينکه

 .رود مي كار به آمپر 16 فيوز تکفاز های پريزهای ايم برای و آمپر 11 فيوز روشنايي،

 :فیوز

 قطع برای نيز و اتصال مقابل در واايل شدن معيوب و ديدن آايب از جلوگيری برای ،الکتريکي تأايسات در اات حفاظتي ای وايله فيوز

 زمان كوتاهتري  در كوتاه، اتصال هنگام كه باشد چنان بايد وايله اي  گزينش. درو مي كار به برق، شبکه از معيوب های داتگاه كردن

 در هميشه و شوند مي بسته اری مدار در فيوزها. دكن قطع را مدار براد، الکتريکي تأايسات و ها ايم به ای صدمه اينکه از قبل و ممک 

از نظر ااختماني به انواع ذوب شونده  از نظر زمان قطع؛ دارای دو نوع فيوز تند كار و كند كار مي باشد و فيوزها .گيرند مي قرار فاز ايم مسير

  . با توجه به اهميت فيوز اتوماتيک اي  نوع به اختصار توضيح داده شده اات .و مينياتوری تقسيم مي شوند( آلفا)، اتوماتيک (فشنگي)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C


 :فیوز اتوماتیک

 مجاز حد از بيش جريان عبور كه اات خودكار فيوز نوعي آلفا يا اتوماتيک فيوز

 و مغناطيسي عنصر دو اتوماتيک فيوزهای در .مدار مي شود قطع باعث آن از

 و زياد بسيار جريانهای يا كوتاه اتصال آن مغناطيسي بخش كه دارد وجود حرارتي

 پيچي نوع از فيوز اي  .كند مي قطع را جريان تدريجي افزايش آن حرارتي بخش

 اياه دكمه كند، مي عمل فيوز اي  وقتي .شود مي پيچ فيوز پايه روی و اات

 را آن بايد مدار عيب رفع از پس كه آيد، مي بيرون امت به خود محل از رنگ

 دكمه بايد كنيم خارج مدار از را فيوز بخواهيم هرگاه .داد فشار داخل امت به

 .بيايد بيرون خود محل از رنگ اياه دكمه تا دهيم فشار را آن روی رنگ قرمز

 :رله

ي خطراتدر نتيجه ... كميت فيزيکي مانند درجه حرارت و جريان و يا، تغيير كميت الکتريکي مانند ولت رله ها داتگاه هايي هستند كه در اثر

به طور كلي رله ها وظيفه شنااايي خطا را بر  .گردد قطع مدار ميباعث بوايله كليد قدرت  ...و اتصال كوتاه يا اتصال شبکه يا اضافه بار  مانند

تري  زمان ممک  ا در كمر ودکتريکي كه دچار خطا يا اتصالي شهر جز  از شبکه الو  ي  جز  يک ايستم حفاظتي مي باشندعهده داشته و مهمتر

 . شوند، ااتاتيکي و ديجيتالي تقسيم مي به اه نوع الکترومکانيکياز نظر تکنولوژی . مي اازد از مدار خارج

از پردازنده جهت آناليز جريان  ديجيتالهای رله  در. دفاقد امکان برنامه ريزی مي باشنوع ااتاتيکي  ،ااتفاده محدوددارای نوع الکترومکانيکي 

ي  مشخصه عملکردی متفاوت امکان پیير کان برنامه ريزی رله و داشت  چنداعمال فرمان منااب ااتفاده مي شود و با توجه به اي  امر ام خطا و

خواهد بود دراي  نوع رله ها چندي  عملکرد مختلف كه پيش از آن به كمک رله های 

توان بصورت مجتمع در يک رله قرار داد كه البته اي  امر  مجزا انجام مي گرفت را مي

با اي  حال ااتفاده از . مي تواند باعث كاهش قابليت اطمينان ايستم حفاظتي گردد 

پيشنهادات بر اي  مبنا  ر گزينه اصلي حفاظت بوده وضرله های ديجيتال در حال حا

 .ارائه مي شوند

 :رله دیجی ال

، ارعت عملکرد ،قابليت انعطاد باال بودن تال مي توان بهاز جمله مزايای رله ديجي

و تنوع  دی تر بودنا، اهولت تعمير و نگه داری، اقتصطميناناقابليت  ،قدرت انتخابگری

بر خالد رله های الکترومغناطيسي و ااتاتيکي، عملکرد رله .  اخت افزاری اشاره كرد

وظايف مختلف از طريا برنامه . های ديجيتالي تواط برنامه نرم افزاری انجام مي گيرد

به رله داده مي شود، بنابراي  الگوريتم مورد ااتفاده برای هدد حفاظتي مورد نظر يکي 

الگوريتم، مجموعه ای از داتورات رياضي برای پردازش ولتاژ و  .رله اات از قابليت های

ور تخمي  پارامترهايي چون فركانس اصلي وجريان های جريان های ورودی، به منظ

 . تفاضلي مي باشد
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