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أسفر عن مقتل )(PVC، وقع انفجار وحريق في مصنع البولي فينيل كلورايد ٢٠٠٤في أبريل 
دمر االنفجار والحريق معظم مبنى المفاعل ومستودع . خمسة اشخاص واصابة ثالثة اخرين بشدة

بسبب الدخان المتصاعد من الحريق في اتجاه التجمع السكاني، أمرت السلطات اجالء . مجاور
)(CSBأصدر مجلس الواليات المتحدة لسالمة الكيميائية . المصنع لم تتم إعادة بنائه. المنطقة

:تقرير وفيديو عن الحادث
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عدداً من األسباب الجذرية لھذا الحادث، بما في ذلك عدم كفاية النظر في   CSBحدد تحقيق
األخطاء البشرية المحتملة في تصميم وتشغيل المصنع، وعدم متابعة التوصيات من حوادث 

سابقة، واألعتماد على إجراءات لمنع وقوع حادث كبير، و عدم كفاية إجراءات االستجابة لحاالت 
.الطوارئ من أجل تسرب كبير من المواد القابلة لالشتعال

ووتركز ھذه المنارة على حدث معين والتي بدأ به الحادث، وھو أمر يعني لك كمشغل مصنع أو  ع ي ي ر و و ب ب ي و ين ى ر ز ر و
كان مصنع البولي فينيل يحتوي بشكل أساسي على . عامل صيانة، يمكن أن يؤثر بشكل مباشر

.كلوريد متماثلةوحدة مفاعل  ٢٤

. ثم أفرغ الماء لفتح مجاري الصرف في الطابق االسفل للمفاعل. في نھاية كل وحدة، يتم تطھير المفاعل من األبخرة القابلة لالشتعال والسامة وتنظيفھا بالماء
المفاعل الذي كان في  -ومع ذلك ذھب المشغل إلى المفاعل الخطأ . ويعتقد ان الحادث بدأ عندما أراد عامل التشغيل تصريف المياه من المفاعل الذي تم تنظيفه

وكان المشغل غير . رطل لكل بوصة مربعة، يحتوي على كلوريد الفينيل قابل لالشتعال ٧٠خليط التفاعل، الذي كان تحت ضغط يقدر بـ . مرحلة رد الفعل
كان ھناك نظام تعشيق خاص بالسالمة الذي حال دون فتح الصمام في حين أن  -قادر على فتح صمام يعمل بالھواء المضغوط على الجزء السفلي من المفاعل 

ويعتقد أن المشغل قام بتوصيل بأحد إمدادات الھواء المضغوط القريبة إلى الصمام واجبره على أن يفتح، مما أدى إلى إطالق . المفاعل كان تحت الضغط
أ أل

ماذا تستطيع أن تفعل؟
ربما كان ھناك سبب وجيه لماذا يتوجب على . ، ولم تعمل، توقف وفًكر)فتحه أو إغالقه(إذا حاولت تشغيل صمام يعمل بالھواء المضغوط أو بالكھرباء 

:على سبيل المثال. الصمام أن ال يعمل

.قد يكون منع الصمام من العمل بسبب نظام تعشيق الخاص بالسالمة•
  !ربما كنت تحاول تشغيل الصمام الخطأ •

.األبخرة القابلة لالشتعال من ھذه المواد أدى إلى اشعالھا. خليط التفاعل في المبنى

.قد يكون الصمام مؤمنا أو غير نشط بسبب بعض أعمال الصيانة أو أي نشاط آخر يتطلب عزل أو تأمين المعدات•

.ديال تجبر صمام على العمل بشكل مباشر من خالل توصيله بالھواء أو أي نوع آخر من إمدادات الطاقة إذا لم يعمل من خالل نظام التحكم العا
.إذا لم يفتح الصمام وكان له مجرى جانبي من حوله، ال تستخدم مجرى الجانبي إلنشاء تدفق حتى يمكنك فھم لماذا يتم فتح صمام

ال تتخذ أي إجراء حتى يفھم الجميع لماذا . إتصل بإدارتك والمھندسين وأحصل على المساعدة في التحري في سبب أنك لست قادرا على تشغيل الصمام
.الصمام لم يعمل

مضخة أو مزاَجة والتي ال يمكنك تشغيلھا أو إيقافھا، أو أي قطعة أخرى من  - أفعل الشيء نفسه مع أي قطعة من المعدات التي ال يمكن أن تعمل 
.إفھم لماذا، وأبداً ال تجبر المعدات على العمل. المعدات التي ال يمكن أن تعمل

الفيديو المستفادةCSBمشاھدة والدروس الجذرية األسباب من كل لفھم الحادث ھذا بشأن

!اعرف مالسبب - إذا لم تتمكن من فتح الصمام، ال تجبره بالقوة 
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