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پيامهايي براي كاركنان شركتهاي صنعتي

 31 در كه كلتز ترور دكتر 1993 سال در !!است بلي سوال اين به كوتاه جوابدر نروژ Sløvåg–2007سال 
 از درسهايي“ عنوان تحت كتابي در كرد فوت سالگي 91 سن در 2013 اكتبر
 20 از بعد دوباره و ندارند تاريخي ذهنيت سازمانها چگونه :نوشت چنين ”وقايع
.افتند مي اتفاق هنوز حوادث سال

 توضيح نروژ در بنزين توليد واحد در سوزي آتشحادثةايمقالهدراخيراً

آيا حوادث گذشته را دوباره زنده مي كنيم؟ 2014فوريه  

يوروزيشيرير زينو يحروژرب و
 استفاده آالينده بخارات انتشار كنترل براي كه كربني جاذب يك .است شده داده
 متاسفانه .گردد مشتعل مخزن مجاورت در اشتعال قابل بخارات تا شد باعث ميشد
 اتفاق 1995 سال در آمريكا جورجيا ايالت در Savannah در حادثه اين مشابه
.كرد پيدا ميتوان نيز مشابهي حوادث شك بدون متون بررسي در .افتاد
 و جذب جهت كربني جاذب از حادثه دو هر در افتاد؟ اتفاق چگونه حوادث اين

 نمي تاسيسات دو هر در .است شده استفاده مخزن از آالينده انتشار كاهش
ا

جاذب كربني بعد از  
آتش سوزي

محوطه مخازن بعد از آتش سوزي

 .شود مي كربني بستر در حرارتتوليد سبب هيدروكربنبخاراتجذبكهدانستند
 فضاي در موجود اشتعال قابل بخارات تواند مي كه است اي اندازه به حرارت اين

.كند مي محترق را مخزن
 نقطه دو در سال 12 زماني اختالف با حادثه دو اين چه اگر افتد؟ مي اتفاق اين چرا

 وجود طراحي اشكال دو سيستم دو هر در ولي پيوسته وقوع به جهان در متفاوت
 و نكرده توجه بخارات جذب از ناشي شده توليد حرارت به يك هيچ آنكه اول .دارد
Flameنيزكربنجاذبومخزنبينمسيردردوم Arresterبودنشدهنصب

وزي ش

شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟ايالت جورجيا آمريكا–1995سال 

Flame نيز كربني جاذبومخزنبينمسيردردوم Arrester بود نشده نصب.

 استفاده زيست محيط از حفاظت براي كه تجهيزاتي باشيد داشته خاطر به 
 خطرات آناليز فرايند در بايد كه كنند ايجاد را جديدي خطرات توانند مي شوند مي
.گيرند قرار ارزيابي مورد تغيير مديريت و
يجووووبب را گذشته حوادث خاطره ايمني،جلسات در حوادثموردگفتگووبحثبا وي
.داريد نگه زنده
 آيا“ كنيد سوال خود از و كرده بررسي را شركت و منطقه از خارج حوادث 

 گزارشات كنيد توجه حوادث تمامي به ”افتد؟ اتفاق اينجا در آن مشابه است ممكن
.نگيريد ناديده تكنولوژي در تفاوت يا و خاص ماده آن نداشتن دليل به را حوادث
 گذشته حوادث درباره بايستي دارند كمتري تجربه كه كساني و جوانترها 

 است ممكن افتاده، اتفاق قبال اگر .باشند داشته آن از بهتري درك تا كنند سوال
فاا !افا

آتش سوزي در محوطه مخازن

!بيافتداتفاقهمدوباره
 نكنند تجربه را مشابه حادثه آنها تا دهيد انتقال ديگران به را خود تجربيات.
 زير مراجع به شده ذكر حوادث خصوص در بيشتر فني اطالعات جهت 

:كنيد مراجعه
• US EPA Report on 1995 incident: www.epa.gov/oem/docs/chem/pdtirept.pdf 

• Article on 2007 incident:  F. De Vogelaere, Process Safety Progress 32 (3), 

pp 268-276 September 2013 pp. 268محوطه مخازن پس از آتش سوزي 276, September 2013.
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”كساني كه از گذشته خبر ندارند محكومند كه آنرا دوباره تجربه كنند“
)1797-1729(ادموند بورك، سياستمدار ايرلندي  

Dennis
Highlight

Dennis
Callout
Note correct authors:  T. Skjold and K. van Wingerden




