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 What happened? 
 
A sugar mill had been operating for over 100 years; poor housekeeping  

procedures allowed sugar to accumulate around equipment and on structures.  

A plugged chute created a dust cloud that ignited and caused other explosions  

and fires. 14 people were killed, 38 were injured, and the plant was destroyed. 

 
Why did it happen? 
 

Sugar is combustible; while it is hard to ignite, explosions provide more than enough energy to cause damaging 

explosions and fires. The initial explosion created additional explosions fuelled by sugar residue left in the 

process areas. The first event would have been severe, but the presence of accumulated sugar allowed secondary 

explosions and fires that greatly increased the impact. Housekeeping practices at that site were not well followed. 

Over years, a number of fires had occurred that were reported, but corrective actions were neither effective nor 

sustainable.  

 

Did You Know What can you do? 

 Accumulated materials, from your process and also 

packaging materials (plastic, paper/cardboard, 

wood), become fuel in the event of a fire or 

explosion. Minimizing it through housekeeping is 

essential. 

 Safety systems such as fire protection may not be 

designed for extra fuel, including dust or other 

spilled materials.  

 Spills & leaks of raw materials, process 

intermediates or finished products also represent 

lost material decreasing the process yield. 

 Housekeeping is more than removing spills; other 

clutter such as unused equipment and packaging 

need to be properly stored.  

 Metals as dust or filings are also fire and explosion 

hazards. They need the same level of care as other 

combustible materials. 

 

 Know the housekeeping expectations for your area 

and follow them.  

 Ensure that proper handling and disposal methods 

are applied for materials that are collected during 

housekeeping activities.  

 Metallic wastes are a unique hazard that requires 

special disposal methods; find out what they are 

and follow them.   

 Also, if the material source is unknown, consult 

with safety personnel about proper PPE for clean-

up.  

 Note substandard housekeeping during rounds and 

report this to your supervisor. Better still; clean 

them up then and there while applying proper 

safety methods. 

“Keeping areas clean makes them safer!” 
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Topic శుభ్రపరుచుట అందము కంటే రభ్దతను కలిగిస్తంది 
 

ఏమి జరిగిింది?  

100 సంవత్సరాలు ప ైగా ఒక చెక్కెర కరాాగారం పనిచేస్త ంద.ి పరిశుభ్రత్ పద్ధత్ులు  
సరిగా లేక చెకెర యంత్ర భాగాలప ,ై ఇత్ర నిరాాణాలప ై చెత్త  పేరుకుపో యంది. 

ఒక తొడుగు మూస్కుపో వుటవలన ద్్ముా మేఘము కమ్మా అగిి శిలలు వలన 

నిపుు వ్ాాప ంచి, పేరలుడు సంభ్వంచి, మంటలు వ్ాాప త  చేస ంది. 14 మంది స బ్బంది  

మృతి చెంద్గా, 38 మందిక్ ిగాయాల ైనాయ, ఫ్ాాకటరీ ధ్వంసం క్ాబ్డినది. 

ఎిందువలన జరిగిింద?ి 

చెకెరకు జ్వలనశీల సవభావము కలద్్. తొలుత్ నిపుు అంటుక్ోవడానిక్ి సమయము పటటటనా, పేరలుడు సంభ్వంచిన సంద్రభంలో 
చెక్కెర మరినిి పేలుళ్లకు దారతిీస ంది. 

మొద్టట పేరలుడు జ్రిగిన త్రావత్ పరా స స్ ఏరియాలో మ్మగలిిన పేలుళ్లకు క్ారణమ ైనది. మొద్టట పేలుడ ేఅత్ాంత్ శక్ితవంత్మ ైనది 

క్ావచ్్ు, క్ానీ మ్మగిలిన చ్కెర మరినిి పేలుళ్లకు అవక్ాశం ఇచిుంది, స్ాా యని ప ంచింద.ి ఆ సాలము నంద్్ నిలయ నిరవహణ 

అలవ్ాటుల  సరిగాా  పాటటంచ్లేద్్. క్ొనిి సంవత్సరాలుగా ఎనని అగిి పరమాదాలు సంభ్వంచాయ. వ్ాటటని రిపో ర్టట చేస నపుటటక్ీ కూడా 
సరకనై నివ్ారణ చ్రాలు చేపటటలేద్్. క్ొనిి చ్రాలు తీస్కునిపుటటక్ీ, అవ సమరదవంత్ంగా లేవు. 

మీకు తెలుసా? మీరు ఏం చేయగలరు? 

 పో గుగా వునిమ టీరియల్సస, మీ పరా స స్ న్ంచి గాని, పాాక్ింగ్ 

మ టీరియల్స న్ంచి గాని, (పాల స టక్, పేపర్ట / క్ారుు  బ్ో రుు , చెకెలు) అగిి 

పరమాద్ం సంభ్వంచినపుుడు ఆ పరమాదానిక్ ి ఆజ్ాంగా 
త్యారవుతాయ. 

 భ్ద్రతా పరికరములు మోతాద్్కు మ్మంచి అధిక ఫ్యాయల్స, ధ్ూళి 

మరియు చిమేా పదారాధ ల న్ండి మంటలు వ్ాాప త  చెంద్కుండా 
పరమాదాలన్ ధీటుగా ఎద్్రకెవడానిక్ి త్యారు చేయబ్డనివ క్ావు. 

 ముడ ి పదారాధ లు చిముాట / క్ారుట వలన పరా స స్ఇంటరీాడియటే్ 

లేదా పయరితగా త్యారకైన వస్త వుల వలన కూడా ఉత్ుతిత  స్ాా య 

త్గుా త్ుంది. 
 పరిశుభ్రత్ చిమ్మాన వారాా లన్ శుభ్రపరచ్టం కంట  అధిక 

పరమాణాలు కలది; చింద్ర వంద్రగా ఉనిటువంటట వ్ాడని 

యంతరా లు మరియు పాాక్ింగలన్ సరిఅయన వధ్ముగా 
భ్ద్రపరచ్వల న్. 

 లోహముల యొకె ద్్ముా లేదా ఫీలింగ్స అగిి పరమాదాలన్, 
పేరలుడులన్ కలిగించ్గలవు. వీటటని కూడా జ్వలన శీల సవభావము 
గల మ టీరియల్సస త్రహాలో జ్ాగరత్తలు చెయాాలి. 

 మీ పని పరదేశంలో పరిశుభ్రత్ చ్రాలు ఏమ్మట  ో

తెలుస్క్ొని వ్ాటటని పాటటంచ్ండి. 

 పరిశుభ్రత్ కరమములో మ టీరియల్సస న్ 
సరిఅయన పద్దతిలో దించ్్క్ొన్ట వసరజన 

చేయడం జ్రగాలి. 

 మ టాలిక్ వారాద లు పరతేాకమ ైనవ. వ్ాటటని 

వసరిజంచ్్టకు / నిలువరించ్్టకు పరతేాక 

పద్ధత్ులు అవసరము. వ్ాటటని గురకతరిగి ఆ 

పద్దత్ులన్ అన్సరించ్ండి. 

 మ టీరియల్సస గురించి తెలియని పక్షంలో మీ 

భ్ద్రతా అధిక్ారిని అడిగ ి వ్ాటట గురించి పయరిత 
వవరాలు తెలుస్క్ొని, సరియన వాక్ిత ిగత్ రక్షణ 

క్ావచాలతో, వ్ాటటని శుభ్రం చేయండ.ి 

 పరిశుభ్రత్ బ్ాగకలేద్ని మీ ర ండ్సస లో గురితసేత , ఆ 

వషయానిి మీ సూపర్ట వ్ ైసరుె 

తెలియచేయండ.ి సరి అయనభ్ద్రతా పద్ధత్ులు 
పాటటంచి పరిసరాలన్ పరిశుభ్ర పరచ్ండి.  

“శుభ్రమ నై పరిసరాలు - భ్దరతకు నిలయాలు! ”  
 

 


