
 ماذا تستطيع أت تفعل؟

!سالمة العمليات هي أيضاً متعلقة بحماية البيئة  

  أعرف ما يتوقع أن تفعله إذا كنت تالحظ أي تسرب للمواد من األنابيب أو

أفهم ما هي اإلجراءات الفورية التي يجب أن . الخزانات في المصنع الخاص بك

وكيفية تفعيل إجراءات االستجابة ، تتخذها، لمن يتم اإلبالغ عن أي تسرب

 .لإلنسكاب والتسرب في المصنع الخاص بك

 

  تحقق من إجراءات االستجابة لحاالت الطوارئ في المصنع الخاص بك وتأكد

من أنها تشمل اإلجراءات الالزمة لمنع االفراج عن أي مواد خطرة إلى األنهار أو 

 .المجاري المائية األخرى في حالة حدوث حريق أو انفجار أو أي حادثة أخرى

 

  تفقد حواجز االحتواء ومنصات إحتواء االنسكابات حول المضخات ومناطق

.  التحميل والتفريغ، وغيرها من األماكن التي قد تكون االنسكابات أكثر احتمااًل 

 .تأكد من أن تصان بشكل مناسب وأنها في حالة جيدة

 

إذا كان السد . يجب ضخ مياه األمطار من حول حواجز إحتواء الخزانات فورا

 !ممتالء بالماء، فسيكون غير قادر على احتواء أي تسرب

 

  االشتراك في تدريبات االستجابة لحاالت الطوارئ ومعرفة ما هي اإلجراءات

التي يجب اتخاذها لمنع تسرب المواد الخطرة من اإلفالت من المصنع الخاص 

 .بك

 حريق في مستودع المواد الكيميائية الزراعية في بازل،  - 1986نوفمبر

التلوث تنقل بطول نهر . سويسرا، أطلق أطنان من الملوثات في نهر الراين

 .من خالل أربع دول وتسبب في أضرار بيئية خطيرةومٌر الراين 

 

 انفجار مصنع في جيلين، الصين، أسفر عن إطالق سراح  - 2005نوفمبر

 80طن من البنزين الى نهر سونغهوا خلق بقعة تمتد على مسافة  100

 4شهدت مدينة هاربين اغالق امدادات المياه لحوالي . من المصبكيلومترا 

 .أيام 5ماليين شخص لمدة 

 

 مليار غالون من رماد الفحم الطيني المتطاير  1،1حتي  - 2008ديسمبر

تم اطالقه عندما تمزق مكان احتواء السد في محطة ( خليط من الرماد والماء)

تسرب . لتوليد الكهرباء في كينغستون، تينيسي، الواليات المتحدة األمريكية

فدان من  300وقد غطى . الطين عبر نهر إيموري إلى الشاطئ اآلخر

.  األراضي والمنازل المتضررة، والمياه الملوثة في األنهار األخرى المجاورة

 .وهذا هو أكبر إطالق للرماد المتطاير في تاريخ الواليات المتحدة

 

 ميثيل سيكلوهيكساميثانول  4تم اإلفراج عن آالف األرطال من  - 2014يناير

(MCHM)  بوصة في خزان التخزين في تشارلستون، فيرجينيا  1خالل ثقب من

كان منبع التسرب يصب في . الغربية، الواليات المتحدة األمريكية إلى نهر إلك

سعى مئات من الناس . شخص 300،000إلى تصل مدخل لتوريد مياه الشرب 

 .العالج الطبي بعد التسرب

 هل تعلم؟

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx 
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 بعض الحوادث

  يمكننا أن نفكر في الحوادث المتعلقة بسالمة العمليات كما

الحرائق واالنفجارات، واإلصابات المباشرة من التعرض لمواد 

ومع ذلك، االنسكابات . سامة، أكالة، أو غير ذلك من المواد الخطرة

الكبرى من المواد الخطرة، وخاصة في األنهار أو غيرها من 

لديها . المسطحات المائية، هي أيضا حالة ذات صلة بسالمة العمليات

القدرة على التأثير في أعداد كبيرة من الناس، بما في ذلك األشخاص 

 .البعيدين عن المصنع الخاص بك

 

  وقعت بعض الحوادث المذكورة أعاله بسبب تسرب من

وبعضها اآلخر كان نتيجة ، األنابيب، الخزانات، أو بركة احتواء

 (.حريق أو انفجار)حوادث آخرى متعلقة بسالمة العمليات 

 

 السدود المصممة بشكل ، بما يخص اإلنسكابات أو التسريبات

صحيح للحفاظ على ما حول الخزانات وحاويات العمليات األخرى، 

ومنصات االحتواء في المناطق التي قد يكون االنسكابات أكثر 

، هي أنظمة (على سبيل المثال مناطق، التحميل والتفريغ)عرضة 

 .حماية هامة الحتواء تسرب المواد الخطرة

 تالف وتسرب في سد االحتواء؛ خزان ( 1)

جهود احتواء التسرب وعمليات ( 2)

 ؛التنظيف

           منظر جوي للتسرب كينغستون؛ ( 3) 

المصنع حيث وقع االنسكاب في ( 4)

 فرجينيا الغربية،تشارلستون 
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