
في منشأة لتخزين 2013أبريل 17أصدر تقرير وشريط فيديو عن انفجار  (CSB)مجلس السالمة الكيميائية األمريكي 2016يناير 29في 

إصابة، وتدمير كلي للمصنع، ودمار واسع 260حالة وفاة، وأكثر من 15تسبب االنفجار في . المواد الكيميائية الزراعية في غرب والية تكساس

.النطاق في المجتمع المحيط

عن تفجير في مستودع للكيماويات في 2015أغسطس 12، أصدرت الحكومة الصينية تقريرا في 2016فبراير 5وبعد بضعة أيام، في 

.إصابة، وأكثر من مليار دوالر من الخسائر المالية700حالة وفاة، وأكثر من 170أدى هذا االنفجار بأكثر من . تيانجين، الصين

األسمدة الشائعة، جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من المواد ،(AN)كالً من هذه الحوادث وقعت في المستودعات التي تخزن نترات األمونيوم 

 CSBوجاء في تقرير . لدرجات الحرارة العالية (AN)في كال الحادثين، كان هناك حريق الذي تعرض لنترات األمونيوم . الكيميائية األخرى

.نفجارنار ال يمكن السيطرة عليها، والتحلل مع تشكيل من الغازات السامة، واال": يسلك ثالثة مخاطر رئيسية في حاالت الحريق ANأن 

!نتعلم من التاريخ لكي ال تكرر

هذا العدد برعاية

هل تعلم؟

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

رسائل للعاملين في الصناعة

!المزيد الحوادث المتكررة 

www.aiche.org/ccps

2016مايو 

www.acutech-consulting.com

ماذا تستطيع أن تفعل؟

 تقرير حددCSB  32انفجار غرب، تكساس عن

والتي تعود إلى  ANأخرى تنطوي على انفجار 

ن تيانجين، انفجار الصي2015بما في ذلك )1916

1500وقد تسببت هذه التفجيرات ما يقرب من (. 

.حالة وفاة وآالف الجرحى

 قائمة وتشملCSB  من انفجاراتAN  16في

في Grandcampانفجار سفينة 1947أبريل 

500ي مدينة تكساس، تكساس التي تسبب في حوال

ويعتبر هذا الحادث . إصابة3000حالة وفاة و 

.حدةأعنف كارثة صناعية في تاريخ الواليات المت
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646-495-1371أو  ccps_beacon@aiche.orgاالتصال بنا على  

وية ،المهاراتية، النرويجية، الفارسية، اليابانية، الكورية ، الماالة، الصينية، التشيكية، الدانمركية، الهولندية، اإلنجليزية، الفرنسية، األلمانية، اليونانية، الغوجاراتية، العبرية، الهندية، اإليطالي, المنارة تتوفر عادة باللغات العربية، األفريقية 

.التركية والفيتنامية,البولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، اإلسبانية، السويدية، التيلجو، التايالندية 

.من التقرير النهائي لمجلس السالمة الكيميائية األمريكي، الصور التقطت من شريط فيديو إلنفجارغرب تكساس

 قد ال تتعامل معAN  في المصنع الخاص بك، وأنت قد ال تعامل مع مواد

اد ومع ذلك، إذا كنت تستخدم أي مو. أخرى مع هذه األضرار المحتملة العالية

خطرة، أو إذا كان تعمل العمليات الخاصة بك في ظروف خطرة، يجب أن 

ي تفهم ما الحوادث التي وقعت في الماضي لدى المواد وظروف العمليات ف

.المصنع الخاص بك

حول اسأل المهندسين والمديرين والموظفين المخضرمين لتبادل المعلومات

.  كتكالحوادث الماضية في المصنع الخاص بك، وغيرها من المصانع مثل شر

.فهم ما يجري القيام به لمنع وقوع حوادث مماثلة

 ات على أمثلة أخرى من الحوادث المتكررة، راجع أعداد نشرة المنارللحصول

.2016وفبراير 2014لشهر فبراير 

يات في البحث في اإلنترنت عن الحوادث الماضية التي وقعت مع المواد والعمل

.المصنع الخاص بك
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