
 فرم درس آموزی از حوادث

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

 94(3)-3( 229) -0190      :کد  انفجار حین بارگیری سوخت تقطیری  در تانکر حمل سوخت

 مقدمه 

نی و مالی قابل تووجیی را  ساالنه حوادث آتش سوزی و انفجار ناشی از مخازن مواد قابل اشتعال خسارت جا

اشتعال و انفجار تانکر های حمل مشتقات نفتی گروهوی از انوح حووادث مبسوو      . بر کشور  وارد می آورد

قوانیح و الزامات ملی و بیح المللوی جیوا انموح سوازی      ،باتوجه به حوادث رخداده در انح حوزه. می شوند

میمترنح علل وقوع انح حوادث عدم آگواهی اروراد   . وضع شده اسابارگیری، تخلیه و حمل و نقل انح مواد 

 . از خطرات مربوط به انح عملیات می باشد

 

 

 
 

 تشريح حادثه 

. بعد از ظیر در نک واحد تولید سوخا تقطیری حیح بارگیری تانکر حمل سوخا در مبل بارگیری زنور دو  تخلیوه قورار موی گیورد      02:41در حدود ساعا 

  تخلیه به باالی تانکر می رود و پس از حدود ده دقیقه، بر اثر انفجار ناشی از سوخا داخل تانکر کارگر از باالی تانکر سوقوط کورده و   کارگر برای بازکردن دو

ار ی بدنه تانکر رنخته شده و آتش می گیرد و در اثر آتش سوزی شدند و انفجار مخزن سوخا تانکر ررد حادثه دنوده د و  وهمزمان سوخا از دو  تخلیه بر ر

 .حرنق شده و در اثر سوختگی شدند جان خود را از دسا می دهد

حادثه  وتحلیل يهتجز  

 انفجار و آتش سوزی مخزن تانکر :علت اوليه

 

 

 علت مياني

 

 وجود غلظا باالی بخارات قابل اشتعال داخل مخزن تانکر 

 جاد جرقه حیح باز کردن در  مخزن تانکرنا 

 رگرکشیدن سیگار حیح بارگیری توسط کا 

 عدم کابل اتصال به زمیح حیح بارگیری 

 احتمال استفاده از موبانل حیح بارگیری 

 روشح بودن کامیون حیح بارگیری 

 ا بر روی سطح مخزن تانکر و اشتعال به علا دمای باالی مبیط خرنز  سو 

 عدم آموز  و آگاهی کارکنان از مخاطرات مربوط به عملیات موردنظر  

 :ای یشهرعلت 

 عدم تعید مدنرنا به قوانیح و الزامات انمنی مرتبط 

  صنانع کو کانمنی عدم نظارت کاری دستگاه های نظارتی بر 

 اقدامات کنترلي موجود 

 هیچ گونه اقدام کنترلی قابل توجیی گزار  نشده اسا  

تأثیر اقدامات کنترلي موجود داليل عدم  

 -------------- 

پیشگیری از تکرار حادثهراهکارهای فني پیشنهادی جهت   



 در مبل کارگاه تییه و نصب دستورالعمل انمنی بارگیری سوخا 

  مرتبط با خطرات موجود در کارگاهنصب تابلو های انمنی و عالئم هشدار دهنده 

 گان در خصوص خطرات عملیات بارگیری و حمل مواد قابل اشتعالآموز  و آگاهی دادن به رانند 

 تانکر سوخا و مخازن ثابا بارگیری نصب سیستم اتصال به زمیح 

  متناسب با پتانسیل حرنق و حجم مواد قابل اشتعال در مبلنصب سیستم اطفاء حرنق 

  کارگاه در  انجام کاراجرای سیستم مجوز 

 دور نگیداشتح منابع انجاد جرقه و شعله های مستقیم در نزدنک دهانه ورودی مخازن 

 ذخیره مانعات قابل اشتعالبارگیری و  مواد قابل اشتعال از مبل حدور نگیداشت 

 درس حادثه

 .همچنان حادثه مي آفريند و شهرک های صنعتيکافي دستگاه های نظارتي بر وضعیت ايمني صنايع کوچک عدم نظارت 

 :قانون کار 90ماده 

 و بیداشا سالما و تامیح حفاظا برای رنی حفاظا یعال شورای براساس مصوبات مکلفند، قانون کار 58 ماده موضوع واحدهای کلیه مسئوالن و کارررمانان

 در خصوص رعانا و بیاموزند آنان به را الذکر روق کاربرد وسانل  گونگی و داده قرار آنان اختیار در و تییه را و امکانات الزم وسانل کار، مبیط در کارگران

 مربوطه دستورالعمل های اجرای و رردی و بیداشتی حفاظتی وسانل از نگیداری و فادهبه است ملزم نیز مذکور ارراد. نمانند نظارت بیداشتی و مقررات حفاظتی

 .می باشند کارگاه

 

 
 


