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 16هارط  2016اًفجاری در آسهایؾگاُ داًؾگاُ ّاٍایی ٍاقغ در ًََّلَلَ بَقَع
پیَعت .یکی اس هحققیي آسهایؾگاُ بؾذت هجزٍح ٍ دعت خَد را اس دعت داد .خغارات
ایي حادثِ تقزیباً یک هیلیَى دالر بزآٍرد ؽذ.

تحقیقات آسهایؾگاّی با اعتفادُ اس هخلَط هَاد قابل اؽتؼالی چَى ّیذرٍصى،
اکغیضى ٍ دی اکغیذ کزبي اًجام هی ؽذ .ایي هخلَط در هخشى  50لیتزی ( 13گالٌی) با
فؾار تقزیبی  6بار (ً )90 psigگْذاری ؽذُ ٍ بِ بیَراکتَری هؾتول بز باکتزی تشریق هی
ؽذ .ایي هخشى فقط بزای ًگْذاری َّای فؾزدُ ٍ خؾک با فؾار  11/6بار ()168 psig
طزاحی ؽذُ بَد .بزای هخشى ٍ عایز تجْیشات جاًبی اقذاهات ّن بٌذی )ٍ (Bonding
اتصال بِ سهیي اًجام ًؾذُ بَد .در آسهایؾگاُ قبل اس ٍقَع اًفجار جزقِ ًاؽی اس
الکتزیغیتِ عاکي در تجْیشاتی کِ فاقذ اتصال بِ سهیي بَدًذ دیذُ ؽذُ اعت .یاسدّویي
باری کِ اس هخشى اعتفادُ ؽذ هٌجز بِ اًفجار ؽذُ اعت .بزرعی کٌٌذگاى حادثِ تخویي
سدُ اًذ کِ قذرت اًفجار هؼادل  70گزم (دٍ ٍ ًین اًظ) تی اى تی بَدُ اعت کِ ایي هقذار
هؼادل ًصف قذرت اًفجاری ًارًجک دعتی  M67در ارتؼ آهزیکاعت.
بزرعی ّا ًؾاى دادُ کِ ػلت احتوالی حادثِ ،تخلیِ الکتزیغیتِ عاکي (بِ ًؾزیِ
آگَعت  2016هزاجؼِ کٌیذ) ٍ بذًبال آى اًفجار هخلَط قابل اؽتؼال بَدُ اعت .بِ ّز حال

ػذم درک صحیح اس هخاطزُ آهیش بَدى اتوغفز قابل اؽتؼال در هخشى ٍ عَْلت هؾتؼل
ؽذى ایي هخلَط ،ػلت اعاعی حادثِ بَدُ اعت .هخلَطی اس گاس کِ دارای اکغیضى ٍ

ّیذرٍصى باؽذ در هحذٍدُ ٍعیؼی اس غلظت ّا با اًزصی بغیار کوی قابلیت اًفجار دارد.
تجْیشات ٍ اهکاًات هَرد اعتفادُ ،دعتَرالؼول ّا ٍ آهَسػ السم بزای کار کزدى با چٌیي
گاسّا ٍ هخلَط ّای خطزًاکی در حذ ًیاس ًبَدُ اعت.

شما چه کاری می توانیذ انجام دهیذ؟
 در ّز هکاًی کِ کار هی کٌیذ اػن اس ٍاحذ فزآیٌذی،

آیا می دانستیذ؟


آسهایؾگاُ تحقیقاتی ،طزح آسهایؾگاّی ،آسهایؾگاُ کٌتزل
کیفیت یا کارگاُ تؼویزات اطویٌاى حاصل کٌیذ کِ تواهی



خطزات هَاد هَرد اعتفادُ ٍ فزایٌذ کاری خَد را ؽٌاختِ

ایذ .اگر خطرات را بخوبی شناسایی نکرده باشیذ نمی
توانیذ ریسک آنرا مذیریت کنیذ .اٍلیي هزحلِ در ایوٌی ّز
فؼالیتی ،ؽٌاخت خطزات اعتّ .ویي ؽیَُ هذیزیت ایوٌی
فزآیٌذ را در آسهایؾگاُ ٍ یا عایز هحیط ّای کاری ؽزکت
بکار گیزیذ.



 اس ابشارّای ؽٌاعایی ٍ آًالیش خطز بزای خطزات هَجَد
در آسهایؾگاُ ٍ یا عایز هحیط ّای کاری اعتفادُ کٌیذ.
بزای هثال اس چک لیغت ّا ،رٍػ  ،What-ifآًالیش خطزات
ؽغلی ٍ عایز ابشارّای آًالیش خطزات فزآیٌذی اعتفادُ
ًوائیذ.



هخلَط ّیذرٍصى ٍ َّا در هحذٍدُ ٍعیؼی اس غلظت  %4تا  %75قابل اًفجار
اعت ٍ ایي هحذٍدُ با افشایؼ غلظت اکغیضى ٍعیغ تز هی ؽَد در اکغیضى
خالص ایي هحذٍدُ  %4تا  %94خَاّذ بَد.
جْت ؽؼلِ ٍر ؽذى هخلَط قابل اؽتؼال ّیذرٍصى ٍ اکغیضى (%21
اکغیضى) اًزصی بغیار کوی السم اعت .جزقِ ای کِ ؽوا حتی بِ عختی آى
را حظ هی کٌیذ تقزیباً  50بزابز اًزصی هَرد ًیاس بزای هؾتؼل ؽذى ایي
هخلَط را دارد .جزقِ ای کِ بخَبی قابل درک اعت تقزیباً  1000بزابز
اًزصی هَرد ًیاس اعت .با افشایؼ درصذ اکغیضى اؽتؼال پذیزی ًیش افشایؼ
هی یابذ.
حَادث فزآیٌذی در آسهایؾگاُ ّا ٍ طزح ّا در هقیاط آسهایؾگاّی ّواًٌذ
ٍاحذّای ػولیاتی رخ هی دّذ .هقادیز هحذٍد ٍ کن ایي هَاد قابل اؽتؼال بِ
هفَْم کن بَدى خطز آًْا ًیغت.
ایي حادثِ در یک آسهایؾگاُ تحقیقاتی رخ دادُ ٍلی در آسهایؾگاُ ٍاحذّای
فزآیٌذی ًیش هَاد ٍ تجْیشات بِ اًذاسُ کافی ٍجَد دارد کِ عبب حادثِ ای
هؾابِ ؽَد .بِ ػٌَاى هثال کپغَل گاس تحت فؾار در آسهایؾگاُ کٌتزل
کیفیت هَجَد اعت.

خطری که شناسایی نشذه باشذ نمی توانیذ کنترل نمائیذ!
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