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ماذا لو كانت قراءة األداة "الخاطئة" صحيحة؟

تسبب انفجار في موقع كبير لتصنيع المواد الكيميائية في الواليات المتحدة في وفاة  16شخصًا وأكثر من  300إصابة .كانت هناك أضرار
كبيرة في الممتلكات وكذلك خسائر انقطاع األعمال  .وقع االنفجار أثناء بدء التشغيل من عمود التقطير .من المعتقد أن الصواني الموجودة في
العمود قد تعرضت للتلف في وقت مبكر من بدء التشغيل .تسببت األضرار في الصواني الى االنفصال .كان هناك تركيز نيتروبنزين عالي
بشكل غير طبيعي في أسفل العمود  -وهو تركيز غير مستقر.
هناك العديد من الدروس المستفادة من هذا الحادث (انظر المراجع) .يركز هذا المنارة على مؤشر درجة حرارة "سيئ" في عمود التقطير .قبل
ساعات من االنفجار  ،تم وضع العمود على ارتداد كلي بسبب صعوبات بدء التشغيل .في وقت الحق ُ ،
طلب من فني نظام التحكم استبدال
وحدة حرارية على صينية في العمود أسفل درج التغذية .السبب  -كانت القراءة  121درجة مئوية عندما "كان ينبغي أن تقرأ  102درجة
مئوية ".وكان االستنتاج في ذلك الوقت أن فشل الوحدة الحرارية .بعد فوات األوان  ،فإن الوحدة الحرارية كانت ربما القراءة بشكل صحيح.
قبل

بعد
موقع المصنع

النمذجة الحاسوبية للعمود  ،التي
أجريت بعد سنوات عديدة من
الحادث وافترضت األضرار التي
لحقت الصواني في الجزء السفلي من
العمود  ،وتوقع زيادة تركيز
النيتروبنزين .هذا من شأنه أن يفسر
درجة الحرارة المالحظة من 121
درجة مئوية.

ماذا تستطيع أن تفعل؟
كم عدد المرات التي نرفض فيها القراءات غير الطبيعية بأنها "خاطئة؟" بينما قد يكون هذا هو الحال  ،أال ينبغي لنا أن نفترض أوالً أن األداة تقرأ
بشكل صحيح؟ ثم حاول أن تفهم لماذا القراءة غير طبيعية.
 استخدام أدوات عملية أخرى والمعلومات ذات الصلة إلجراء تقييم أكثر شموال لما يجري في العملية.
 ما الذي يمكنك القيام به لفهم ما إذا كانت األداة فاشلة أم صحيحة؟ على سبيل المثال ،يمكنك أخذ عينة من العملية للتحليلها للمساعدة في فهم
الوضع؟ هل يمكنك إلقاء نظرة على أجهزة قياس درجة الحرارة أو الضغط المحلية في هذا الموقع؟ يمكنك أن تنظر من خالل زجاج البصر
على رأس الخزان لمعرفة المستوى؟
 احصل على مساعدة من زمالئك في العمل والمشرفين والدعم الهندسي.
 اسأل "ما هي العواقب المحتملة إذا كانت هذه القراءة صحيحة؟" قد يؤدي طرح السؤال إلى مراجعات قد تكشف عن مخاطر غير متوقعة.
 إذا كانت القراءة "الخاطئة" تحذر من وجود تهديد كبير  ،فعليك العمل مع المشرفين ومهندسي الدعم الفني .فهم ما هي اإلجراءات التي يجب
اتخاذها لمنع وقوع حادث ممكن إذا اتضح أن القراءة أداة صحيحة.
 في الثقافة الجيدة لسالمة العمليات  ،يجب على الجميع تصديق األدوات  ،ما لم يشير تقييم شامل إلى أن قراءة األداة خاطئة.
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فكر فيما قد تعنيه قراءة األداة "غير الطبيعية"!
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