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شايد يك تغيير كوچك بدون در نظر گرفتن مديريت تغيير ،به واقعه اي خطرناك منجر شود .دو نمونه از اين
موارد در زير آورده شده است:
حادثه  :1سيستم ونت بر روي مخزني با فشار پائين به قطر  20فوت (تقريباً  6متر) و ارتفاع  30فوت (تقريباً 9
متر) به منظور كاهش انتشار آالينده هاي زيست محيطي تحت تعمير و اصالح بود .اين مخزن براي مدت 20
سال با سيستم تزريق نيتروژن و دريچه ساده اي جهت جلوگيري از افزايش فشار و پيشگيري از وكيوم مورد
بهره برداري قرار مي گرفت .سيستم جديد و مدرن داراي كمپرسور و خطوط لوله بيشتري بوده و پيچيدگي
بيشتري داشت .پس از انجام تعميرات مخزن پر شده و در سرويس قرار گرفت .اولين باري كه محتويات
مخزن تخليه شد ،عملكرد نامناسب ونت سبب تخريب و فرورفتگي مخزن (شكل  )1شد .خوشبختانه اين حادثه
نشت مواد و مجروحيت افراد در بر نداشت ولي مخزن مي بايست تعويض مي شد.
حادثه  :2سيستم لوله كشي تانكري متعلق به يك شركت حمل و نقل به گونه اي تغيير يافته بود كه جهت
اتصال شيلنگ نيتروژن به تانكر ،الزم نبود فردي از نردبان خودرو باال برود .در باالي خودرو بر روي مسير
نيتروژن ولوي وجود داشت كه اين ولو اشتباهاً بسته شده بود .سپس از طريق پمپِ واحد اين تانكر تخليه
شده و به دليل بسته بودن ولو ،نيتروژن به داخل تانكر جريان نيافت و به علت كاهش فشار و وكيوم تانكر
كامال صدمه ديد( .شكل  )2بر روي تانكر تجهيرات مربوط به تنظيم فشار نيز نصب بود كه در زمان حادثه
بدرستي عمل نكرده است.

آيا مي دانستيد؟
در حادثه شماره  1مطالعات مديريت تغيير انجام
شده بود ولي آموزش اپراتورها بطور كامل انجام
نگرفته بود .در طول آموزش بيشتر بر روي ونت
كمپرسور و كندانسور تمركز شده و به اهميت ولو
½ اينچ ( 13ميليمتر) كه نقش تنظيم و حفاظت در
مقابل تغييرات فشار را داشت كمتر پرداخته شده
بود .پس از تخريب مخزن ،مشخص شد ولوي كه

شكل  :2تخريب تانكر








شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

اطمينان حاصل كنيد كه در مورد تغييرات انجام شده آموزش الزم را فرا گرفته و از
چگونگي بكارگيري تجهيزات جديد آگاه هستيد .در صورت نياز درخواست كمك كنيد.
بدون پيروي از فرآيند مديريت تغيير در واحد ،هرگز تغييري را در خطوط لوله و يا
ساير تجهيزات اعمال نكنيد.
اگر در تجهيزات موجود و يا پس از اعمال تغييرات در اين تجهيزات ،شرايط براي
بروز خطاي انساني وجود دارد ،موضوع را با مديريت و مهندسين در ميان گذاشته تا
شرايط در حد امكان ساده شود.
از تغييراتي كه سايرين در تجهيزات اعمال ميكنند آگاهي كامل داشته باشيد به عنوان
مثال تغييرات اعمال شده در تانكرهايي كه در واحد شما استفاده مي شوند.
هنگام انتقال مواد ،اطمينان حاصل كنيد كه تمامي ولوها در موقعيت درست قرار
گرفته اند( .به نشريه آگوست در سال  2015مراجعه كنيد).
References: Sanders, R. E.., Process Safety Progress 15 (3), pp. 150-155 (1996) and Sanders, R. E.,
Chemical Process Safety: Learning from Case Histories, 4th Edition, Elsevier (2015) pp. 23-27 and 31-37.

نقش تعيين كننده داشت بسته بوده است .اين ولو مي
بايست بصورت كامال باز نگه داشته و قفل ميشد.
طراحي سيستم و آموزش بايستي بسيار ساده باشد
تا احتمال خطاي انساني كاهش دهد .برخي جزئيات
باعث خطاي انسان گشته و مي تواند عواقب ناگواري
را بدنبال داشته باشد.

در حادثه شماه  ،2با تصور اينكه اين تغييرات جزيي
توسط مالك انجام شده ،مطالعات مديريت تغيير
صورت نگرفته است .راننده تانكر با نحوه عملكرد
ولو در سيستم جديد آشنا نبوده و بصورت سهوي
در هنگام تخليه تانكر  ،ولو را در حالت بسته نگه
داشته است.

يك تغيير كوچك مي تواند پيامد بزرگي داشته باشد!
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