
Zehirli ve alevlenir bir gaz (kaynama noktas  = 6 ºC) olan metilmerkaptan ta yan bir demiryolu tankeri,  metilmerkaptan 
ve klor gazlar  ta yan di er demiryolu tankerlerinin bulundu u veya bo alt ld  bölgede bo alt lmaktayd . Bo altma 

ras nda, borunun di li k sm nda, tanker bo altma vanas na ba  olan DN50’den DN25’e daralt ya girdi i yerde sekteye 
rad .   Metilmerkaptan bulutu yay ld  ve acil müdahale ekibinin ula mas ndan hemen sonra tutu arak 60 metre 

yüksekli e havaya bir ate  topu gönderdi ve klor dolu demiryolu tankerine ba  olan  bo altma hortumlar n hasar 
görmesine neden oldu. ki çal an toksik gazlara ölümcül bir ekilde maruz kald , üçüncü ölüm ise toksik gaza maruziyet 
etkileri ve yan klar sonucu gerçekle ti ve civardaki yakla k 2.000 ki i tahliye edildi. Demiryolu tankerinde bulunan 
metilmerkaptan n tamam  (yakla k 70 ton) ile yakla k 12 ton klor sal nd  (Resim 1). Her iki demiryolu tankerinin  
bo altma ba lant lar  üzerinde fazla ak  vanalar  olmas na ra men, vanalar kapanmam  ve ak  durmam . Ar zan n 
meydana geldi i borudaki ak ,  fazla ak  vanalar n kapanmas  için çok dü ük oldu u dü ünülmektedir.

Sekteye u ram  olan ba lant  parças n (Resim 2 ve 3) iç taraftan belirgin bir ekilde a nd  görülmektedir. Bu 
parça, a rl  20 kilodan fazla olan di er borular için tek destekti (Resim 2). Ba lant  parças  di li bir parçayd  ve belki de
kaynakl  veya flan  ba lant lar gibi di er türler kadar sa lam de ildir. 

Daha geni bilgi ( ngilizce olarak): Tehlikeli Madde Kaza Raporu: Riverview, Michigan’de Haziran 14, 2001 tarihinde olan Demiryolu Tank Arac ndan Tehlikeli Maddeler
nt ve Ard ndan Ç kan Yang n, ABD Ulusal Ta mac k Emniyet Dairesi NTSB/HZM-02/01, Washington DC, Haziran 26, 2002.
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Tüm hortumlar  ve borular , karayolu veya demiryolu tankerlerine 
ba larken kontrol edin. E er herhangi bir ey iyi durumda 
gözükmüyorsa, borulama uzman  taraf ndan yap lmas  için daha ayr nt  
kontrol talep edin.
Tesisinizde, bo altma i lemleri için kullan lan parçalar n (ba lant  
parçalar , vanalar, hortumlar vs.) kontrol ve  de imi için mevcut olan 
prosedürlerin takip edildi inden emin olun.
Bo atma/yükleme ekipman ndaki borular n destek elemanlar  kontrol 
edin, borular n büyük bir a rl k desteklemek zorunda olmad ndan ve 
kullan m s ras nda kolayl kla hareket etmedi inden veya titremedi inden 
emin olun. Bir problemin oldu una inan yorsan z, bir borulama 
mühendisinden sistemi de erlendirmesini ve geli tirme tavsiyeleri 
vermesini isteyin. 
Karayolu/demiryolu tankerlerinde bulunan fazla  ak  vanalar na ilave 
olarak uzaktan kumanda edilebilen acil durdurma vanalar n monte 
edilmesini önerin. 
Toksik veya bo ucu olan, gaz veya uçucu s lar n bo altmas /yüklemesi 

ras nda solunum havas  bulunduran solunum cihaz  veya acil kaç  
solunum cihazlar n kullan  göz önünde bulundurun. 
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Ne yapabilirsiniz?
Tank sahas nda yapt z i ler  (bo altma ve yükleme 

lemleri) genelde sadece malzeme transferi olarak basit 
gibi görülse de bu üniteler tesisinizde proses güvenli i 
riskinde pay  olan  en büyük aktörlerden baz  olabilir.
Tank sahas  muhtemelen tesisinizdeki en fazla tehlikeli 
madde envanterine sahiptir. Basit olsa da yap lan 

lemlerde büyük miktarlar söz konusudur. Bu nedenle 
nt  veya dökülme olaylar  ciddi kay plarla 

sonuçlanabilir.
Demiryolu veya karayolu tankerinde baz  bo altma 

lemlerinde ak n durmas  için fazla ak  vanas na  
güvenemezsiniz. Bu vanalar tank bo altma 
ba lant ndaki feci bir aksakl k durumunda ak  
durdurmak için tasarlanm r ve debi set de erini 
geçmedikçe kapatmayacakt r. E er bo altma borular  ve 
hortumlar  tank ba lant ndan küçük ise hortumdaki 
veya borudaki s nt  debisi, fazla ak  vanas n 
kapanmas  için çok dü ük kalabilir.
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taraf ndan desteklenmi tir.
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