
Ocak 1997 tarihinde Kaliforniya’da bir rafinerideki
hidrojenle parçalama ünitesinde bir patlama ve yang n
oldu. Ünitede bir boru patlad ve tutu arak yang n ve
patlamaya neden olan hidrokarbonlar ve hidrojenden
olu an yan bir kar serbest b rakt . Bir ölüm
gerçekle ti ve 46 ki i yaraland . Sebeplerden biri
hidroparçalama reaktörlerinden birindeki a cakl kt .
Reaktörlerdeki belirlenmi azami s cakl k 425ºC idi ve
bu de erin a lmas halinde sistemin kapat lmas
gerekiyordu. Reaktör ve patlayan borunun 760ºC den
fazla s cakl a eri ti ine inan yordu.

Daha önceden, 425ºC olarak belirlenmi azami
cakl n üzerinde s cakl k sapmalar meydana gelmi ti,

ama sistem kapat lmam . Bu, operatörlerin bu
sapmalar n kabul edilebilir oldu una inanmalar na
neden oldu. Ayr ca, bu s cakl k sapmalar n baz lar
incelenmemi ti, ve incelenmi olanlardan elde edilen
tavsiyeler tümüyle uygulanmam .

Ne yapabilirsiniz?

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Üretim Personeli için Bildiri

Tesisinizin kritik güvenlik kontrol s rlar nelerdir?

letme Yönetimi
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Bu iki olay n tamamen farkl tiplerdeki üretim tesislerinde meydana gelmi olmas na ra men, ortak olan önemli bir
eye sahipler. ki olayda da proses, belirlenmi güvenli çal ma s rlar , olaydan önceki üretimlerde a . Ola an

durumlar kabul edilir olmu tu – buna “sapman n normalle mesi” denilmektedir. Bu belirtiler ya ara lmam ya
da incelemeler sonucu tavsiye edilen faaliyetler uygulanmam . “ letme Yönetimi” iki basit konseptle özetlenebilir:
(1) Ne yap lacaksa onu belirt (talimatlar) ve (2) Daima ne söyliyorsan onu yap. Bu da, örne in, e er operasyon
talimatlar z, kritik güvenlik parametreleri belirlenmi bir de eri a nda i i durdurmak gerekti ini söylüyorsa, bu
faaliyeti daima yapmak zorunda oldu unuz anlam na gelir.
• Tesisiniz için kritik proses güvenli i parametreleri nelerdir bilin, onlar  a man n getirece i sonuçlar  bilin ve onlar 

nca ne yap lmas  gerekti ini bilin.
• Kritik güvenlik parametreler ihlal edildi inde gerekli eylemleri daima uygulay n.
• Kritik güvenlik parametreler a ld nda, yönetime raporlay n ki uygun ara rma yap labilsin.
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Nisan 1998’de New Jersey’de 7.500 litrelik kesikli
reaktörden özel kimya tesisinde bulunan bir binaya yan
kimyasal n sal nmas bir patlama izledi.

Operatörler üretimin s cakl kontrol edemiyorlard ve
kontrolden ç km tepkime ürününün bir k sm , reaktörün
bak m giri inden üretim binas na s zd . 2’si ciddi olmak
üzere 9 ki i yaraland ve kimsayallar etraftaki yerle ime
yay ld . O üretimin ba lang ç s cakl n normalden daha
yüksek oldu una ve bunun mevcut so utma imkanlar yla
üretim s cakl operatörlerin kontrol etmesini daha da
zorla rd na inan yor.

Önceden üretilmi olan 32 üretimin 8’inde operatörler
üretim s cakl kontrol etmekte zorluk ya ad lar. Proses
ad mlar n her birinin s cakl ve s cakl k art oranlar
prosedürle belirlenmi limitlerin üzerindeydi. Baz
durumlarda s cakl k, reaktörün s cakl k kay t cihaz n
azami de erini (150ºC) a . Bu üretimlerde, operatörler,
kontrolden ç km tepkime olu madan üretimin s cakl
kontrol alt na alabilmi lerdi. Bu s cakl k sapmalar
ara lmam ve sapmalara cevaben hiçbir faaliyet
yap lmam .

Bu say

taraf ndan desteklenmi tir.


