
Siz ne yapabilirsiniz?

Nerede duraca  ve ne zaman yard m isteyece ini B L!

Israr iyi olabilir, ancak nerede durup yard m isteyece ini ve hangi
rlar n a lmamas gerekti ini bilin.

• Operasyon ya da bak m s ras nda zorluklarla kar la zda,
sorunlar n üzerine gitmeyi zorlamay n. Durup yard m isteyin ve
devam etmek mi gerekti ini sorun. Ne oldu unu anlamad ysan
durmaktan kaç nmay n.

• Ba lama ve devreye alma planlar olas sorunlara kar yeniden
gözden geçirin. Sorunlar azaltmak veya önlemek için
yap labilecekleri planlay n.

• Ölçüm aletlerinin do rulu undan emin olun, karar verirken ölçüm
de erlerini kullan n. Ölçüm aletindeki de er do ru de ilse, aletin
hatal oldu unu dü ünmeyin! Aletin do ru çal ve buna göre

lemlerin devem etmesi mi gerekti ini dü ünün.
• Sisteminiz kontrol d na ç kt zaman veya tehlikeli madde

nt oldu unda alan ne zaman bo altaca bilin.
• Normal çal ma prosedürlerinden, acil durum ya da tahliye

talimatlar uygulamaya hangi k staslara göre geçi yap laca
bilmiyorsan z, ekip amirlerine sorun.

Baz proses kazalar nda, operatör, üretim ekipman ve enstruman techizat n
gerekti i gibi yan t vermedi ini farkedememi tir. Operatörler, ortam tahliye
etmek yerine, standart prosedürlerin d na ç karak üretim sürecinin devam
sa lamaya ya da kendilerini tehlikeye at p kontrolden ç km olan bir durumu
düzeltmeye çal lar. Baz örnekler:
•Nisan 1995 Lodi, New Jersey kar patlamas , 5 ölü: Tesiste suyla
reaksiyona giren kimyasallar kar yordu. lem, ola andan 24 kat daha
uzun süre beklenmedik bir ekilde ve gaz aç a ç kararak devam etti.
Çal anlar, kar patlad nda onu bo altmaya çal yorlard .
•Nisan 2004 Illiopolis, Illinois PVC tesisi patlamas , 5 ölü [Resim 1]:
Bas nçl bir reaktörün üzerindeki vana istemsiz olarak aç ld ve kolay alevlenir
bir gaz bulutu bina içine yay lmaya ba lad . Operatörler bina içinde kalarak
yay lmay durdurmaya çal lar ancak bu s rada gaz bulutu tutu tu.
•Mart 2005 Texas City, Texas rafineri patlamas , 15 ölü [Resim 2], ve
Aral k 2005 Buncefield, ngiltere petrol depolama istasyonu patlamas , 43
yaral ve büyük hasar [Resim 3]: Operatörler seviye cihazlar herhangi bir art
göstermemesine ra men tanklar doldurmaya devam ettiler. Bu i lem yay lan
kolay alevlenir maddenin tutu mas yla sonuçland .
•Ocak 2010 Charleston, West Virginia fosgen yay lmas , 1 ölü: Sistem
ak ndaki bir sorun, bir tüpten gelen fosgenin ak azaltt lemlerin devam
etmesini sa lamak için silindirlerden besleme sa land . Besleme hortumlar
fosgenden ar nd rmak için standart prosedürler uygulanmam . S ile dolu
bir hortum, termal genle me bas nc ndan ve bozuk olmas ndan dolay delinerek
bir çal an n maruz kalaca fosgen gaz zd rd .

Yanl  giden neydi?
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Israr – yi mi? Kötü mü?
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Yukar daki olaylar n gerçekle mesine birçok ey
yard mc oldu. Ancak, bunlar içinde tesisinizde
yaralanma ve ölümleri önlemenize yard mc olabilecek
dersler vard r;
• Sistem bilinen bir de ikli e beklenen yan

vermedi. Kimse sorunu farketmemi ya da neler
oldu unu anlamak için yard m talep etmemi .
Örne in, bir tank doldururken, seviyenin
yükselmesini beklersiniz. E er, do ru yan
alm yorsan z, neyin yanl gitti ini ara rman z
gerekir.

• Operatörler, tehlikelerin fark nda olmadan,
lemlerin devam etmesini sa lamak için standart

yöntemler uygulamaya çal lar.
• nsanlar kahramanca davranarak reaktif malzemeleri

güvenli çal ma s rlar olan tank n içinden
karmaya ya da s nt durdurmaya çal lar.

Çal anlar sorunu düzeltmeye çal rken kendilerini
tehlikeye atm lar.
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taraf ndan desteklenmi tir


