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Nisan 2004’te, Illinois’teki kesikli polivinil klorür (PVC) tesisinde bir
operator yanl kla, yanl reaktörün vanas açt . Reaktör, sürecin
tepkime a amas ndayd ve bas nç alt nda monomer vinil klorür
içeriyordu. Büyük, alevlenir ve zehirli bir vinilklorür bulutu binan n içine
sal nd . Operatörler ve bir vardiya amiri sal durdurmay nafile
denediler ve tahliye olmad lar. Alevlenir bulut tutu tu ve fabrikay

kacak ekilde patlad . Kazada be ki i hayat kaybetti (sal
durdurmay deneyen operatörler dahil) ve 3 ki i yaraland . Bu kaza ile
ilgili daha fazla bilgi için, Haziran 2013 Beacon’a bak z.

Nisan 1995’te, New Jersey’de bulunan üretim fabrikas nda, tamam
kat maddeler olan sodyum hidrosülfit, toz alüminyum, potasyum
karbonat ve az miktarda s benzaldehit içeren ürün kar
haz rlan yordu. Kar m, 6-m3’lük kar içinde yap lm .
Muhtemelen su bula olmas nedeniyle, veren bir tepkime olu tu.
Çal anlar tesisten tahliye edilmi ti ama daha sonra baz çiler
kar bo altma te ebbüsü için geri döndü. Onlar bunu yaparken,
kar 5 ki inin ölümüne (hepsi kar dairesindeydi) ve di er 4
ki inin yaralanmas na neden olacak ekilde patlad .

Haziran 2005’te St. Louis, Missori’deki gaz tüpü dolum ve da m
tesisinde yang n ç kt . Tesis binlerce alevlenir gaz tüpleriyle doluydu.
Propilen tüpü üstündeki bas nç tahliye vanas cak bir günde aç ld
ve sal nan gaz tutu arak yang ba latt . Yang n, 4 dakika içinde tesisin
büyük bir k sm kaplayarak, h zla yay ld ve di er tüplerin patlamas na
sebep oldu. Tesisteki bütün insanlar hemen tahliye edildi ve itfaiye içeri
girmeye te ebbüs etmedi. Dumandan dolay ast m ata tetiklenmi olan
çevre sakinlerinden birinin hayat kaybetmesine kar n, gecikmeden
tahliye edilen ziyaretçi ve saha i çiler aras ndan ölen olmad .

Ne yapabilirsiniz?
Anlat lan ilk iki kazada, i çiler ciddi ola and bir olaya kar k vermeye çal rken ölümcül ekilde yaraland

(bir tank n içinde beklenmeyen veren bir tepkime ve alevlenir gaz n bina içine büyük çapta sal ).
Muhtemelen “günü kurtarabileceklerini” dü ündüler, ancak ya yetersiz bilgiye sahiplerdi ya da riski dikkate
almam lard . Üçüncü kazada, i çiler ve ziyaretçiler acilen tesisten tahliye oldu, itfaiye yang ndan güvenli bir
mesafede durdu ve i çiler, ziyaretçiler ve itfaiye aras ndan ölen olmad .

Bir tankta beklenmedik bir tepkime olursa, tepkimenin ne zaman tank parçalayacak yeterli bas nca
ula abilece ini bilemezsiniz. Büyük çapta bir parlay buhar sal oldu unda, tutu mas veya patlamas için
sadece bir k lc ma ihtiyaç duyar. E er bu sizin tesisinizde olursa, hiçbir zaman o bölgede kalarak kendinizi
tehlikeye atmay n. Tesisinizin acil durum planlar bilin, tatbikatlara kat n ve ne zaman tahliye edece inizi veya
güvenli bir yere s naca bilin.

Tesisinizde neyin yanl gidebilece ini, tesisten ne zaman tahliye olman z gerekti ini ve ne 
zaman güvenli bir yere s nman z gerekti ini bilin!

Ne zaman ayr laca  bil!


