
 Vide hvordan du genkender uheld og tilløb til 
uheld og hvordan du rapporterer dem så de kan blive 
undersøgt.
 Hvis du er indvolveret i en uheldundersøgelse, 
insister på, at undersøgelsen er komplet. Identificer 
alle grundlæggende årsager og medvirkende faktorer, 
så du kan lære så meget som muligt. 
 Når du ser en uheldsrapport, eller Beacon, tænk på  
hvad du kan lære og hvordan det kan bruges i dit 
anlæg.
 Find selv mere information om uheldene i Beacon.

Hvis du har været en regulær læser af Beacon i flere år, kan du 
måske genkende billederne til venstre. Det øverste billede 
viser en stor brand i et olieraffinaderi i Sunray, Texas USA den 
16 Februar, 2007. Det andet billede viser nogle af ødelæggel-
serne. Tre medarbejdere blev såret og raffinaderiet blev mid-
lertidigt lukket. Dette uheld var årsagen til tre Beacons, med 
tre meget forskellige sikkerhedsmeddelser:
 Oktober 2008:  “Is flækker ubrugt rør og forsager en brand”
Maj 2010:  “Brandbeskyt bærende strukturer”
 September 2011:  “Risici fra ubrugt og efterladt udstyr”
Der er endnu flere ting at lære fra dette ene uheld. Du kan 
checke på nettet; se www.csb.gov, og klik på “Valero Refinery 
Propane Fire investigation” for at se hele rapporten.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Sikkerhedsmeddelser for fabrikspersonale

Lær  ALT hvad du kan fra hvert eneste uheld !
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1 uheld – 3 Beacons!
(og der kunne have været flere)

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Malay, 
Marathi, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.

Denne udgave støttet af

 Der er altid mere end en ting at lære fra ethvert 
uheld eller tilløb til uheld i dit anlæg.
 Næsten ethver uheld har flere årsager.
 Uheld kan have flere medvirkende faktorer. Her 
er nogle eksempler af medvirkende faktorer:  Sikker-
hedsudstyr, der ikke virkede, fejl med kontroludstyret 
og procedurer til at håndtere sving i processen, fejl i 
nødnedlukningsudstyr og tilhørende procedurer.
 Du kan ikke lære noget som helst fra et uheld, 
eller et tilløb til et uheld, hvis det ikke er rapporteret 
først !.

www.iomosaic.comwww.aiche.org/ccps
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Hvad kan du gøre ?Viste du at ?
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Beacon er 10 år gammel !

Beacon er 10 år gammel denne måned  ! Siden 
November 2001 har Beacon været med til at 
sprede sikkerhedsmæssige oplysninger til med-
arbejdere i procesanlæg i hele verden på flere 
og flere forskellige sprog. Den nuværende 
direkte send eliste har over 21,000 email adres-
ser. CCPS takker dens medlemsorganisationer, 
Beacons sponsorere, Beacon kommiten, og over 
40 frivillge oversættere for at gøre det muligt at 
uddele disse informationer og forbedre sikker-
heden  i procesindustrien over hele verden.


