
  هرکس تَسط کطاٍرزی ضیویایی هَاز سازی شذیرُ تاسیسات یک زر 2013 آٍریل 17 حازثِ گسارش ٍ اًیویطي فیلن
  ًفر 260 از تیص کطتِ، ًفر 15 اًفجار ایي اثر زر .ضَز هٌتطر 2016 شاًَیِ 29 زر (CSB) آهریکا ضیویایی هَاز ایوٌی

 .ضس ترریة حازثِ هحل اطراف هٌاطق از ای گسترزُ ترص اًضوام تِ تاسیسات تواهی ٍ هجرٍح

 12 زر کِ تیاًجیي زر ضیویایی هَاز اًفجاراًثار حازثِ از را گسارضی چیي زٍلت 2016 فَریِ 5 تارید زر تعس رٍز چٌس
 یک از تیص ٍ هجرٍح ًفر 700 تر تالغ کطتِ، ًفر 170 از تیص ًیس اًفجار ایي زر .ًوَز هٌتطر تَز زازُ رخ 2015 آگَست
 .هاًس جای تِ هالی ذسارت زالر هیلیارز

  ضیویایی هَاز کٌار زر آهًَیَم ًیترات ًام تِ هعوَلی ضیویایی کَز یک کِ زاز رخ اًثارّایی زر حَازث ایي زٍی ّر
  تاالی حرارت هعرض زر آهًَیَم ًیترات ٍ گرفتِ صَرت حریق اتتسا حازثِ زٍ ایي زر .ضسًس هی ًگْساری زیگری هرتلف
 :زاضت ذَاّس عوسُ ذطر سِ آهًَیَم ًیترات حریق، ترٍز ضرایط زر CSB گسارش تِ .است گرفتِ قرار حریق از ًاضی
 .اًفجار ٍ سوی گازّای تَلیس ٍ ضسى تجسیِ کٌترل، قاتل غیر حریق

 !اس حوادث گذشته درس بگیزید تا تکزار نشوند
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 شما چه کاري می توانید انجام دهید؟

گسارش اساس تر CSB غرب اًفجار از 
 احتساب تا تاکٌَى 1916 سال از تگساس،

 ًیترات از ًاضی اًفجار حازثِ 32 چیي حازثِ
  ایي اثر زر .است پیَستِ ٍقَع تِ آهًَیَم

  ّساراى ٍ کطتِ ًفر 1500 تقریثاً اًفجارات
 .اًس ضسُ هجرٍح ًفر
لیست زر کِ حَازثی تیي زر CSB ،ُآهس 

  1947 آٍریل 16 زر آهًَیَم ًیترات اًفجار
  ضْر زر ٍاقع Grandcamp کطتی زر

  ضسى هجرٍح ٍ ًفر 500 هرگ سثة تگساس
  عٌَاى تِ حازثِ ایي .است ضسُ ًفر 3000

 آهریکا صٌعتی تارید زر حازثِ هرگثارتریي
 .ضَز هی هحسَب

 .گرفتِ ضسُ است CSBتصاٍیر از فیلن حازثِ اًفجار زر غرب تگساس از گسارش ًْایی 

ًکِ هطاتِ هَاز سایر یا ٍ آهًَیَم ًیترات ذَز ٍاحس زر ضوا احتواال 
  هَاز گًَِ ّر اگر حال تْر .تریس ًوی تکار زارًس تاالیی ترریة پتاًسیل

 تْرُ ذطرًاکی ضرایط زر ضوا فرآیٌس یا ٍ کٌیس هی استفازُ ذطرًاکی
 ٍ ذطرًاک هَاز تا هرتثط قثلی حَازث از تایستی هی ضَز، هی  ترزاری
 .تاضیس هطلع ترزاری تْرُ ضرایط

ٍاحس زر کِ حَازثی هَرز زر ساتقِ تا کارکٌاى ٍ رٍسا هٌْسسیي، از  
  زر را آى اطالعات تا کٌیس سَال زازُ رخ هطاتِ ّای ٍاحس سایر یا ٍ ضوا

 .تاضیس آگاُ حَازث ایٌگًَِ پیطگیری ّای راُ از .زٌّس قرار ضوا اذتیار
ًطریات تِ تکراری حَازث از هثالْایی ترای Beacon 2014 فَریِ زر ٍ 

 .کٌیس هراجعِ 2016 فَریِ
جَ ٍ جست ایٌترًت زر ذَزتاى فرآیٌس تا هطاتِ حَازث از آگاّی جْت 

  .کٌیس

 2016می   

، نزوژي، ماالیی، ماراتی، ژاپنی، کزه اي، ایتالیایی، هلندي، انگلیسی، فزانسوي، آلمانی، یونانی، گجزاتی، عبزي، هندي، چک اسلواکی، دانمارکیمعموال به سبانهاي عزبی، آفزیقائی، چینی،  Beaconنشزیه 
 .می باشد، تزکی و ویتنامی در دستزس تلوگو، تایلندي فارسی، لهستانی ، پزتغالی، رمانیایی، روسی، اسپانیائی، سوئدي، 

S
ad

e
g
h
p
o

u
r 

AICHE © 2016 ي تجاري بدين اخذ مجًس کتبي اس اوتفاعي با اهداف تکثيز ي اوتشار . آمًسشي ي غيز تجاري آساد مي باشداهداف جهت تکثيز . کليه حقًق محفًظAIChE  ًاکيدا
 .تماس بگيزيد 646-495-1371يا با تلفه  ccps_beacon@aiche.orgبا ما به آدرس . مي باشدممىًع 

http://www.aiche.org/ccps/
http://www.aiche.org/ccps/
http://www.acutech-consulting.com/
http://www.acutech-consulting.com/
http://www.acutech-consulting.com/

