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خرابي هاي همزمان ناشي از يك علت مشترك
خط هوايي بين المللي  Hartsfield-Jacksonدر فرودگاه آتالنتا واقع در ايالت
جورجيا شلوغ ترين خط هوايي دنياست و بطور متوسط روزانه به 275000
مسافر خدمات ارائه مي نمايد .حدود ساعت  1بعد از ظهر يكشنبه  18دسامبر
 2017در هنگام يكي از شلوغ ترين زمان هاي مسافرت در طول سال ،به علت
بروز حريق ،برق اصلي فرودگاه و سيستم پشتيبان آن بطور همزمان از
سرويس خارج و فرودگاه به مدت  11ساعت در خاموشي كامل بسر برد .در آن
زمان تقريباً 30000نفر در فرودگاه حضور داشتند .صدها نفر از مسافرين از
جمله وزير پيشين حمل و نقل آمريكا در هواپيما ها بر روي زمين و آسمان گير
افتاده بودند .طي دو روز بيش از  1000پرواز لغو شد و برنامه هاي پروازي در
سراسر آمريكا دچار اختالل گرديد ،تنها يك خط هوايي اظهار كرد كه  50ميليون
دالر خسارت ديده است.
نقص در كليدهاي برق واقع در تونلِ زير زميني كابلهاي ارتباطي فرودگاه سبب شروع حريق بوده است.
برق فرودگاه توسط شركت توليد كننده از طريق دو ايستگاه فرعي و جداگانه تامين ميشد ولي كابلهاي هر دو
ايستگاه از طريق تونل مشترك در نزديكي كليدهاي برق عبور مي كرد .بنابراين آتش سوزي باعث شد كه هر
دو مركز تامين برق از سرويس خارج شوند .اين شرايط عنوان «علت خرابي مشترك» ناميده مي شود .بروز
يك مشكل (علت مشترك) كه در اين حادثه حريق ناشي از كليد برق بوده است عامل نقص همزمان در دو يا
چند تجهيز شده و در اين مورد سيستم مركزي تامين برق اصلي و پشتيبان فرودگاه را از كار انداخته است.
خرابي هاي همزمان ناشي از يك علت مشترك نيز در واحدهاي فرآيندي چه در شرايط نرمال و يا شرايط
اضطراري ممكن است رخ دهد .به عنوان مثال هر راكتوري در صورت افزاريش دما داراي دو سنسور توقف
است .هر دو سنسور در زمان مشابه توسط يك تكنسين بر اساس دستور العمل يكسان كاليبره مي شوند .در
صورتي كه تكنسين آموزش منايب نديده باشد كاليبراسيون بدرستي انجام نشده و هر دو سنسور دماي
واقعي را تشخيص نمي دهد .در حادثه سكوي پايپيرآلفا سال  1984در درياي شمال ،پمپ هاي آتش نشاني كه
آب دريا را پمپ مي كردند به دليل حضور غواصان در نزديكي سكو ،از حالت اتوماتيك خارج و به حالت
دستي ) (Manualتنظيم شده بود .نشت گاز باعث بروز حريق در سكوي نفتي شد .اين حريق امكان دسترسي
به كليدهاي راه اندازي پمپ هاي آتش نشاني را غير ممكن ساخته بود .در اين حالت حريق به عنوان «علت
مشترك» محسوب مي شود چون بطور همزمان علت نياز به آب آتش نشاني را توجيه كرده و از سوي ديگر
عدم امكان دسترسي به كليدهاي راه اندازي پمپ هاي آتش نشاني را باعث ميشد .مكان جايگزين ديگري نيز
براي راه اندازي پمپ هاي آتش نشاني وجود نداشت.

شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟







در واحد خود به دنبال عوامل و علل مشتركي باشيد كه مي تواند بطور مشابه هم در شرايط نرمال و هم در زمان شرايط اضطراري چندين
سيستم را مختل كند( .بخصوص در سيستم هاي اصلي و پشتيبان)
هنگامي كه شرايط اضطراري را تمرين مي كنيد ،بدنبال علل مشترك باشيد .عللي كه هم مي تواند شرايط اضطراري را بوجود آورد و هم از
اقدامات شما جهت مقابله و كنترل شرايط اضطراري يا استفاده از تجهيزات جلوگيري كند .براي مثال اگر شب هنگام الزم است در زمان قطع
برق ،ژنراتوري را راه اندازي نمائيد ،آيا نور بايد به اندازه كافي هست كه بتوانيد ژنراتور را در سرويس قرار دهيد؟
سيستم هاي ايمني و تجهيزات پشتيبان آن را با جزئيات بررسي كرده و پتانسيل بروز عامل مشترك را در نظر بگيريد .اگر سيستم اصلي و
پشتيبانِ آن در يك اتاق بوده و از نظر فيزيكي در فاصله كمي قرار دارند ،احتمال بروز حريق ،سيل و يا هر حادثه ديگري كه باعث از سرويس
خارج شدن هر دو سيستم مي شود را در نظر بگيريد.
علل مشتركِ شناسايي شده را به مديرت و افرايد فني گزارش نمائيد تا مورد ارزيابي قرار گرفته و اقدام اصالحي مناسب جهت پيشگيري
صورت گيرد.

در هر دو شرايط نرمال و اضطراري ،پتانسيل هاي علل مشترك را شناسايي نمائيد!
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