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 !سرریز شدن مخازن را متوقف کنید

 (CSB) آمریکا شیمیایی حوادث بررسی و تحقیق مرکز اخیراً
  در مخازن سوزی آتش مورد در را خود بررسی نتایج و گزارش

 منتشر 12009 اکتبر 23 در پورتوریکو نفتی مواد ذخیره تاسیسات
  حوادث از تعدادی نیز Beacon های نشریه از برخی در .است کرده
 در مثال بعنوان .است شده آورده مخازن شدن سرریز از ناشی

 اکتبر و سپتامبر و 2006 سپتامبر ،2004 سپتامبر های شماره
 در نمونه آخرین .است شده گفته حواث این از هایی نمونه 2009
 !است داده رخ نیز پورتوریکو حادثه که بوده اکتبر ماه همان

 در بزرگ سوزی آتش 22 از لیستی ( Bضمیمه) CSB گزارش در
  این در .است شده آورده تاکنون 1962 سال طی مخازن تاسیسات

 سال حادثۀ مثال عنوان به نشده، بیان مشابه حوادث تمامی لیست
 نشده ذکر لیست این در شده گفته Beacon نشریه در که 2009
 سرریز به مربوط سوزی آتش 19 حادثه، 22 از اینکه جالب .است
 عملیات رغم علی که است تعجب باعث .باشد می مخازن شدن

 ارسال است، انجام حال در فرآیندی تاسیسات در که ای پیچیده
 بزرگی حوادث چنین باعث مکـرراً مخـازن ظرفیت از بیش مـواد

 .شود می
  نداشتن و ها دستورالعمل بودن ناکافی اعتماد، قابل غیر تجهیزات
 علل از برخی مخازن، شدن سرریز از پیشگیری های سیستم
  حوادث از بسیاری احتماالً و پورتوریکو حادثه فنی و عملیاتی
  .است مشابه

تاسیسات در عملیات انجام است ممکن چه اگر 
 ساده واقع در ولی نیاید نظر به پیچیده خیلی مخازن

 وجود زیادی ارتباطات مخازن بین احتماالً .نیست هم
 به را مواد از مقداری باشید مجبور است ممکن دارد،

 ارسالی مواد یا و بوده پر قبالً که کنید ارسال مخزنی
 .کنید تقسیم مخزن چندین بین را
ًمحتوی شما تاسیسات در مخازن احتماال 

 و است خطرناک و اشتعال قابل مواد مقادیر بیشترین
 وسیع حادثه این دهد رخ ای حادثه اگر بنابراین
 .بود خواهد

 شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

   

   !هنوز هم مخازن سرریز شدن می شوند

 سوختن چندین مخزن در اثر حریق

 خسارت وارده به تاسیسات بعد از آتش سوزی
1 http://www.csb.gov/caribbean-petroleum-refining-tank-explosion-and-fire/ 

 آیا می دانستید؟

سمی و احتراق قابل اشتعال، قابل مواد شدن سرریز از ناشی تبعات هرگز 
 !نگیرید کم دست مخازن در را
نشریات در “دهید؟ انجام توانید می کاری چه شما” بخش Beacon مورخ 

 در نشریات این .کنید مطالعه را 2009 اکتبر و 2009 ،2006 ،2004 سپتامبر
 :باشد می دسترس در مختلف های زبان به زیر های آدرس

 9/2004 - http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-

beacon/200509/english 

 9/2006 - http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-

beacon/200609/english 

 9/2009 - http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-

beacon/200909/english 

 10/2009 - http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-

beacon/200910/english 

 2016فوریه   

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beac on/index.aspx 
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