کد)94)1( -5)147( -1117( :

فزم درس آمًسی ريیدادَای HSEE
ريیدادَا ي تجزبیات مًفق 

ريیدادَای واگًار 

عىًان درس آمًسی  :يريد بٍ حًضچٍ َای فاضالب کارخاوٍ َا بدين استفادٌ اس
يسایل حفاظت فزدی ي اخذ مجًس اوجام کار ممىًع می باشد.

تاریخ اوتشار1196/08/07 :
تائید کىىدٌ  :دفتزامًر  HSEEيسارت

تشزیح ريیداد

در یکی اس ٍاحذّبی صٌؼتی تَلیذ کبغذ دٍ ًفز اس کبرگزاى جْت ثبس
کزدى اًسذاد هَجَد در خزٍجی فبضالة کبرخبًِ ،اػشام هیضًَذ .ثِ
دلیل تجوغ تزاکن ثبالی گبس ّیذرٍصى سَلفیذ در داخل حَضچِ
خزٍجی فبضالة ّز دٍ کبرگز جبى خَد را اس دست هیدٌّذ.

درخت آوالیش علت – پیامد
علت ايلیٍ

پیامد َای ريیداد
اوساوی :

 -فَت ً 2فز کبرگز

 پخص ثَی ثذ ًبضی اس اًتطبر H2Sدر هحَطِ کبرخبًِ
محصًل ي تجُیشات :

-

تجشیٍ ي تحلیل عًامل بزيس ريیداد

سیست محیطی:

علل ریشٍ ای

علل میاوی

تجوغ گبس  H2Sدر  -ػذم تست درصذ اکسیضى ٍ -
گبسّبی سوی هَجَد در هجزای
حَضچِ خزٍجی ٍ
فبضالة
استٌطبق آى تَسط
 ػذم استفبدُ اس تجْیشاتکبرگزاى
حفبظت فزدی ًظیز هبسک
تٌفسی
 ػذم ٍجَد ػالئن ّطذار دٌّذُافشایص تزاکن گبس  H2Sدر
هحیط کبر

راَکارَای فىی پیشىُادی

ػذم تؼْذ هذیزیت ضزکت در استقزار
سیستن هذیزیت HSEE
ػذم ثزگشاری آهَسش ثِ کبرگزاى در
خصَظ هخبطزات ٍرٍد ثِ فضبی
هحذٍد
ػذم تَجِ هذیزیت ضزکت در رػبیت
الشاهبت ایوٌی هبًٌذ استقزار سیستن
اخذ هجَس اًجبم کبر()PTW
ػددذم ٍجددَد ثزًبهددِ ٍاکددٌص در ضددزایط
اضطزاری( )ERPثب رٍیکزد پیطگیزی اس
ٍقَع حَادث
ػذم تجْیش کبرگزاى ثِ ٍسبیل حفبظدت
فزدی ًظیز هبسک تٌفسی کبرتزیج دار

درس آمًختٍ ي پیام َای کلیدی

در صٌبیؼی کِ احتوبل ًطت ٍ اًتطبر گبسّبی سوی ٍجَد دارد ،السم است کِ
 استقزار سیستن هذیزیت  HSEEدر صٌؼت استقزار سیستن صذٍر هجَس کبر( )PTWثزای اًجبم کبرّبئیکِ دستگبُ قزائت هستقین سٌجص گبس هتٌبست تْیِ ٍ غلظت گبسّبی سوی یبخطزًبک در هحیط کبر اًذاسُ گیزی ٍ هستٌذسبسی ضًَذ.
اهکبى هَاجِْ ثب گبس ٍ H2Sجَد دارد.
 ًصت ػالین ّطذار دٌّذُ در سبليّب ٍ ٍاحذّبی دارای ریسکاًتطبر گبس  H2Sجْت یبدآٍری ٍ اطالػبت رسبًی ثِ افزاد
 حضَر هسئَل ایوٌی حیي اًجبم تؼویزات در هحل ّبی ثب احتوبلاًتطبر گبس سوی  H2Sثب استفبدُ اس دستگبُّبی قزائت هستقین
هجْش ثِ آالرم ّطذار دٌّذُ
 تجْیش حَضچِ هحل خزٍجی فبضالة ثِ سیستن تَْیِ هٌبست آهَسش کبرگزاى در خصَظ خطزات گبس  ،H2Sاستفبدُ اسهبسکّبی تٌفسی
تُیٍ ي تديیه با مشارکت  HSEEساسمان:

تلفه  HSEEيسارت 129 -79887718 :

---

تلفه  HSEEساسمان:

---

