
 فرم درس آموزی از حوادث

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

 39-01-0176 :کد  انفجار ديگ بخار در يکي از صنايع

 مقدمه 

از ضدروریا  زنداگ    ...( در نیروگاه ها، صنایع مختلف، مداار  یدا منداز  و   )امروزه دیگ های بخار 

-گداز  - نفدت ) فسیل  انرژی تبایل جهت كه است ماشین  بخار دیگ .شونا روزمره محسوب م 

بده  ، رود مد   بكدار  حرارتد   اندرژی  به...(  و زغا  -اره خاك - چوب) جاما یا ( مازو  -گازوئیل

محفظه ی بسته ای اطالق م  شود كه در آن بخار آب با فشار عبارت  دیگر دیگ بخار به دستگاه یا 

و  گسترش روز افزون دیگ هدای بخدار در ندرن گهشدته    . خارج تولیا م  گرددبیشتر از فشار هوای 

با دیگ های با فشار بسیار باالتر با انفجارهای مصدیبت بداری هادراه    جایگزین  دیگ های كم فشار 

دیگ بخار هااننا سایر ظروف تحت فشار در . تلفا  و ضایعه های شایای به بار آورده استبوده كه 

انفجار ناش  از فشار داخل  است و چون بعض  از اجزای آن در معرض حرار  شایا معرض احتاا  

و در نتیجه افزایش تنش و خوردگ  نرار دارنا، كیفیدت سداختاری آن چیدیداه تدر شداه و ضدواب        

 مرگ و میر ناش  از انفجار دیدگ بخدار در كشدورهای    ثبت شاه جاو  ذیل آمار.خاص  را م  طلبا

 :ا در طو  سا  های گهشته نشان م  دهار آمریكا و بریتانیا

  تعداد مرگ و میر تعداد حادثه دوره  زمانی کشور

 3751 23  3002 -8181 آمریكا

 821 81 8613 - 8581 بریتانیا

: جهت اطالعا  بیشتر به لینک ذیل مراجعه نااییا
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_boiler_explosions 

 

 
 تشريح حادثه 

در  .ندرار مد  گیدرد   هیاروكسیا سایم مدورد اسدتفاده   تركیب چودر سیلیس و  برایدیگ های بخار بخار حاصل از  یك  از واحا های تولیا چسب سیلیكا  در

، دیدگ  بازرسد  مسدلو  تاسیسدا    دنیقه بعا از آخرین  3در فرآینا تولیا استفاده م  شا كه در روز حادثه تن   7/3و  2دستگاه دیگ بخار  3صنعت مهكور 

متدر   1چرتاب ایشدان بده فاصدله    متری از دیگ بخار مستقر بوده كه موج انفجار باعث  30حین انفجار مسلو  تاسیسا  در فاصله . م  گرددتن  منفجر  2بخار 

تن ، آسدیب جدای    2اتاق، از بین رفتن دیگ خسار  های مال  ناش  از این حادثه شامل تخریب دیوار های . نا  بینام  گردد اما خوشبختانه آسیب جای 

الزم بده ذكدر اسدت نتعدا      . كارخانه مجاور م  باشا 7سازه های  آسیب به عاد چاپ و 7تابلو برق، عاد  4عاد مخرن چسب،  3تخریب  تن ، 7/3دیگ بخار 

متری برخورد و به داخدل   700كه یك  از این نتعا  به سقف یك  از صنایع در فاصله چرتاب شاه است متری از محل  700ر تا فاصله شاه ناش  از انفجا جاا

میلیدون ریدا  مد      4700برآورد خسار  مال  ناش  از این حادثه حاود  .در آن واحا تولیای نیز م  شودو باعث تونف یك  از خ  تولیا كارگاه سقوط كرده 

 . خوشبختانه این حادثه چیاما جان  نااشته است. باشا

حادثه  وتحلیل يهتجز  

 تن  2انفجار دیگ بخار  :علت اولیه

 

 

 علت میانی

 

 افزایش فشار داخل  دیگ بخار 

  ریزش سوخت مایع و یا جاع شان گاز در ناحیه كوره و محفظه برگشت و احتراق ناگهان 

  خوردگ  بانه دیگ بعلت استهالك و فرسوده بودنافزایش تنش و 

  تشكیل رسوب روی كوره و ستوح حرارت 

 اجرای   –علا  صالحیت  فانا و تنظیم آنها توس  افراد... دستكاری سیستم های فرمان مشعل، چاپ و 

  ،ستح آب و ، نشان گر گیج فشار  ،شیر تخلیه عام كاركرد صحیح سیستم های كنترل  از نبیل سوچاپ اطاینان... 

   سیستم های كنترل  تاسیسا عام وجود برنامه تعایرا  و نگهاای منظم 

 :ای یشهرعلت 

 عام آگاه  الزم سیستم مایریت واحا صنعت  از اهایت موضوع ایان  دیگ های بخار 

 عام نظار  مااوم كارشنا  ایان  بر وضعیت ایان  دیگ های بخار 

    كنترل  از نبیل فشارسنج، سوچاپ اطایان و عام توجه به صحت عالكرد تجهیزا... 

 ایان  و حفاظت فن  دیگ های بخار در حوزه آموزش چرسنل تاسیسا   عام 

 اقدامات کنترلي موجود 



 توس  مسلو  تاسیسا  دیگ های بخار یا دورهروزانه و  یها  بازرس 

  از مراجع ذیصالح اخه شاه استگواهینامه تاییا تست هیارواستاتیک دیگ بخار . 

  ،ه استبر روی دستگاه نصب بودو آب ناا  سنسور اگزوزگیج فشارسنج، سیستم آالرم، تجهیزا  كنترل  از نبیل سوچاپ اطاینان. 

تأثیر اقدامات کنترلي موجود داليل عدم  

  ناا، سیستم آالرم وعام بررس  صحت عالكرد تجهیزا  كنترل  از نبیل سوچاب اطاینان، فشارسنج، آب... 

  در كوره و محفظه سوخت رسان  و احتراق ناگهان ایان  جاع شان گاز عام توجه به 

 راهکارهای فني پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه

  را تحت نظر داشته باشا میزان حرار  داخل دیگ وفشار، آب اچراتور بایا در تاام ما  بهره برداری از دیگ بخار . 

  مستار كنتر  گرددبتور و مشعل لو  كنتر ، تابلوی برق   ،(در سوخت سنگین)ترموستر سیستم راه اناازی در دیگ بخار، شاملبایا.  

  و  ، فتوسلسكوانس یا تایار دنیق تخلیه سوخت كورهتجهیزا  كنترل  از نبیل فشارسنج، آب ناا، سوچاپ اطاینان، بازرس  صحت عالكرد... 

 رسنل تاسیسا بخار برای چ آموزش ایان  دیگ 

 حفاظت فن  و بهااشت كار رعایت آیین نامه حفاظت  مولا بخار و دیگ های آب گرم 

  و آسیب به نواح  مجاور در حین ونوع انفجاراستقرار دیگ ها در سازه های محكم و ایان جهت كاهش تخریب 

  كاریمتناسب با نوع ختر در هر ایستگاه  هشااردهناهعالئم ایان  و نصب 

 درس حادثه

حائز اهمیت مي سازی و استحکام سازه هايي که ديگ بخار در آن مستقر مي شود  ايمنبازرسي صحت عملکرد تجهیزات ايمني متعلق به ديگ بخار و 

 (آيین نامه حفاظتي مولد بخار و ديگ های آب گرم حفاظت فني و بهداشت کار) .باشد

 
 

 
 

 
 


