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. נפט

אירע פיצוץ אשר קרע שני מכלי נפט וגרם 
ולשפך (  ב"ארה)$ 500,000-לנזק בשיעור כ

.ק של נפט לים"מ4.5כ 

:מחקירת האירוע עולה

ל  בולם • להבה על מיכל נפט היה ְמאּוכָּ
. וסתום במשקעים

דרך פתח " לנשום"המיכלהביא את זה -
ולא דרך בולם הלהבה  הדיגום שבמיכל 

.כמתוכנן

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

Messages for Manufacturing Personnel

!להבה זקוקים לבדיקה ואחזקהבולמי

!לפיצוץבולם להבה ָסתּום גרם 

www.aiche.org/ccps
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?מה אפשר לעשות
הלהבה במפעל שלך נבדקים  בולמיוודא כי . להבה הם התקני בטיחות חשוביםבולמי, ביבשה או בים• 

.ומתוחזקים כפי שהומלץ על ידי מהנדסי המפעל והיצרן
אם בולם להבה או התקן בטיחות חשוב אחר ממוקם במיקום שבו הבדיקה הנדרשת או התחזוקה קשים או • 

.זאתכך שניתן יהיה לתקן , שלךלהנהלהעליך לדווח על הבעיה, בלתי אפשריים
אוריתוךביןלשמור על מרחק מינימאלידורשיםחברתיים -נהלים פניםאו, הנחיות תעשייה, רבותתקנות• 

ִליק  חומרהמכילוציוד,עלולים ליפולאחריםבועריםחומריםאו, ניצוצות, מנקודה שבה סיגיםאו, חמהעבודה דָּ
ִעיראו .  בָּ

או שהחומר בתוך הציוד יכוסה , כיסוי חסין אשעםלהיות מכוסה הציוד חייב, אינה מעשיתהעברת הציודאם
.אשחסיניוילונות מיסוך מתכת או או שהציוד יהיה מוגן על ידי, אינרטיבגז

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, 

Malay, Marathi, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.

, עבודה חמה

ריתוך

מכל נפט

בולם להבה

.יצאו מהמכל דרך הפתחאדים , במהלך היום, כשהסביבה הייתה חמה-

.אוויר חדר למיכל דרך הפתח, כשהיה קרבלילה -

."טיפול תקופתי כדי להבטיח פעולה בטוחה"שלוט על בולם הלהבה הצביע שהבולם צריך לעבור •

.בולם הלהבה הותקן בקצה מוט הלפיד ולא ניתן לגשת אליו בקלות לבדיקה או תחזוקה•

או מפני  , או מוגנים מפני אש, במהלך בצוע העבודה החמה מכלי הנפט לא היו עטופים בגז אינרטי•
ב עבור אסדות ימיות  "כפי שנדרש על פי תקנות ארה. ניצוצות או מקורות הצתה פוטנציאליים אחרים
([.א)30CFR250.113]בגלל שהעבודה החמה הייתה ליד מכלי הנפט 

2010באוקטובר 14, 290'אזהרת בטיחות מס , הלשכה לניהול אנרגית האוקיינוס, ב משרד הפנים"ארה: ְסימּוִכין
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