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Tank taşmalarını durdurun!

     Geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri Kimya Güvenlik 
Kurulu (CSB), Porto Riko’da 23 Ekim 2009’da1 bir petrol 
ürünleri depolama tesisinde yaşanan tank çiftliği yangını ile 
ilgili yaptıkları incelemenin sonuçlarını yayınladı. Tank 
taşmasıyla ilgili Eylül 2004, Eylül 2006, ve Eylül ve Ekim 
2009 gibi birkaç Proses Güvenliği Beacon’ları yayınlamıştık. 
Dikkat ettiyseniz, bunların sonucusu olan Porto Riko’da olan 
kaza aynı ayda yaşanmış!

     CSB raporu, 1962’den beri yaşanmış olan 22 büyük tank 
çiftliği yangını listesi (Ek B) içermekte ama bu liste 2009 
Beacon’larında ele alınmış olan kaza dahil benzer tüm olayları 
içermemekte. CBS raporunda listelenmiş olan 22 kazanın 19’
unda tank taşması olması dikkat çekici. Birçok proses tesisinde 
karmaşık işlemler gerçekleşirken, tanka alabildiğinden fazla 
malzeme eklemek büyük kazaların gerçekleşmesinde sıkça 
payı olmaktadır.

     Emniyetli olmayan enstrumanlar, uygun olmayan işlemler, 
ve depolama tankları üzerinde birbirinden bağımsız taşmadan 
koruma sistemlerinin eksikliği Porto Riko kazasının işletimsel 
ve teknik nedenlerinden bazıları olup birçok benzer kazanın 
muhtemel nedenlerindendir

➢ Depolama tankları çiftliğindeki işlemler 
çok karmaşık görünmese de, aslında 
düşündüğünüzden daha karmaşık olabilir. 
Tanklar arasında birçok bağlantı olabilir. 
Kısmen dolu olan tanklara malzeme 
koymanız ya da gelen malzemeyi birkaç 
tanka bölmeniz gerekebilir.

➢ Tank çiftliğiniz muhtemelen tesisindeki en 
büyük tehlikeli malzeme envanterini 
içeriyordur. Bir kaza olur ise muhtemelen 
büyük bir kaza olacaktır.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Üretim personeli için mesajlar

Ne yapabilirsiniz?
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Beacon, çoğunlukla: Arapça, Afrikanca, Çince, Çekçe, Danca, Flemenkçe, İngilizce,  Fransızca, Almanca, Yunanca, Gucaratice, İbranice, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Korece,

Malayca, Marathice, Farsça, Lehçe, Portegizce, Rumence, Rusça, İspanyolca,  İsveççe, Teluguca, Tayca, Türkçe ve Vietnamca dillerinde bulunabilir.

Birkaç tank yangında yanarken 

Yangından sonra tesiste hasar
1 http://www.csb.gov/caribbean-petroleum-refining-tank-explosion-and-fire/

Bunları biliyor muydunuz?
➢ Hiçbir zaman, alvelenir, yanıcı veya toksik malzemelerin taşmasının 

sonuçlarını hafife almayın!
➢ 9/2004, 9/2006, 9/2009, and 10/2009 Beacon’larının “Ne 

yapabilirsiniz?” kısımlarını okuyun. Bunların linkleri aşağıda velmiştir 
(dosyada bulunan tüm sayfalara varsa kendi dilinizi bulmak için bakın):

➢ 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

©AIChE 2014. Tüm hakları saklıdır. Ticari olmayan eğitim amaçlı çoğaltma teşvik edilir. Ancak, CCPS dışındaki herhangi bir kişi ya da kurum tarafından, satış amaçlı 
çoğaltılması, kesinlikle yasaklanmıştır. Bizimle, bu adres ccps_beacon@aiche.org  ya da +1-646-495-1371 numaralı telefonla irtibata geçebilirsiniz.

https://www.google.com/url?q=http://www.iomosaic.com/&sa=D&ust=1454203865453000&usg=AFQjCNHvskW-HS_yXzOz9rjs5ULcI-qk6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.iomosaic.com/&sa=D&ust=1454203865453000&usg=AFQjCNHvskW-HS_yXzOz9rjs5ULcI-qk6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/&sa=D&ust=1454203865470000&usg=AFQjCNG5_675D_0Ps1t-HqjmXVTXYUik5g
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps&sa=D&ust=1454203865472000&usg=AFQjCNF3304oIKxGMCcfi3j3KszFXqpvcA
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps&sa=D&ust=1454203865473000&usg=AFQjCNGX_G6Yr432_V7Tk5KcyzPSrqvRaA
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/200509/english&sa=D&ust=1454203865543000&usg=AFQjCNEVcsDTgs3jeluH9deFQ-qt7TK2uw
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/200509/english&sa=D&ust=1454203865544000&usg=AFQjCNE53LeTFrmfME2S_Qdi8egIq7z2vQ
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/200509/english&sa=D&ust=1454203865544000&usg=AFQjCNE53LeTFrmfME2S_Qdi8egIq7z2vQ
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/200609/english&sa=D&ust=1454203865545000&usg=AFQjCNFFK3wFtX_95iXnRs1bDJEPEs8-ew
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/200609/english&sa=D&ust=1454203865545000&usg=AFQjCNFFK3wFtX_95iXnRs1bDJEPEs8-ew
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/200609/english&sa=D&ust=1454203865546000&usg=AFQjCNGVL0QmxN3JXvCHsnPgGgyvGWmF0A
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/200909/english&sa=D&ust=1454203865546000&usg=AFQjCNE_byOU3B3Oa89W5tbSkuLlCVBd_g
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/200909/english&sa=D&ust=1454203865546000&usg=AFQjCNE_byOU3B3Oa89W5tbSkuLlCVBd_g
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/200909/english&sa=D&ust=1454203865547000&usg=AFQjCNETKGtlHMrdgqDT2TmhncRvz24Hdg
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/200910/english&sa=D&ust=1454203865547000&usg=AFQjCNFTDCS771YkyVSHe93SUbA_sVZH8A
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/200910/english&sa=D&ust=1454203865547000&usg=AFQjCNFTDCS771YkyVSHe93SUbA_sVZH8A
https://www.google.com/url?q=http://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/200910/english&sa=D&ust=1454203865548000&usg=AFQjCNFY7Q8nu7QPM1D_LgDOwRbG1N9sNw
https://www.google.com/url?q=http://www.iomosaic.com/&sa=D&ust=1454203865549000&usg=AFQjCNHO9RuiNBYzky-1KlTepGK1Q427hw

