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مقدار کمی الکتریسیتٍ ساکه می تًاود آتش بسرگی ایجاد کىد!
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حَادث تسیاس صیادی تِ ػلت جشلِ ًاشی اص تخلیِ الىتشیىی سخ دادُ ٍ هٌجش تِ حشیك ٍ اًفجاس شذُ است .هشوض ایوٌی هَاد شیویایی
آهشیىا ) (CSB1دس سال  2007دٍ حادثِ سا تجضیِ ٍ تحلیل ًوَدُ است .یىی اص ایي حَادث تِ دلیل اتصال صهیي ًاهٌاسة ظشف دس
ٌّگام پش وشدى تا حالل لاتل اشتؼال تَد ( ٍ )1دیگشی دس حالی اتفاق افتاد وِ هحتَیات تاًىش تِ هخضى رخیشُ تخلیِ هی شذ ٍ اتصال
صهیي استفاع سٌج شٌاٍس دس داخل هخضى تخَتی هتصل ًشذُ تَد .حَادث دیگشی اص ایي دست تِ ػلت ضؼف دس اتصال صهیي ٍ یا ّن
تٌذی ًاهٌاسة دس هخاصى ،ظشٍف لاتل حول ،تاًىشّای جادُ ای ٍ سیلی ٍ تخلیِ الىتشیىی تَسط اًساى تِ ٍلَع پیَستِ است.
CSB Report numbers 2008-02-I-IA and 2007-06-I-KS, www.csb.gov.
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آیا می داوستید؟

شما چٍ کاری می تًاوید اوجام دَید؟
•
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•
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لثل اص اًتمال ّش هادُ ای اص دستَسالؼول اتصال تِ صهیي ٍ یا ّن
تٌذی دس ٍاحذ خَد پیشٍی وٌیذ
اطویٌاى حاصل وٌیذ وِ تجْیضات هشتَط تِ اتصال تِ صهیي ٍ یا
ّن تٌذی تطَس هشس هَسد تاصسسی ٍ آصهایش لشاس هی گیشًذ.
تشای حصَل اطویٌاى اص ػولىشد ٍ اتصال واهل (فلض تِ فلض)
تجْیضات اتصال تِ صهیي ٍ یا ّن تٌذی سا تاصسسی وٌیذ ،اگش ایي
تجْیضات تخشیة شذُ ٍ یا اتصال واهل ًذاسًذ تِ سشپشست
خَد اطالع دّیذ.
شیلٌگ ّا سا لثل اص استفادُ تاصسسی وٌیذ .دس یه شیلٌگ هؼیَب
هوىي است سین ّا دس تافت داخلی لطغ شذُ ٍ اتصال صهیي
اًجام ًشَد .ایي ًَع شیلٌگ ّا تایذ تطَس هشتة اص ًظش ّذایت
الىتشیىی آصهایش شًَذ.
اتصال صهیي ٍ یا ّن تٌذ ًوَدى ظشٍف غیش فلضی (هاًٌذ
پالستیىی یا شیشِ ای) تسیاس دشَاس استٌّ .گام استفادُ اص
ایي ظشٍف احتیاطات تیشتشی سا دس ًظش گشفتِ ٍ اص دتسَساػول
ّا پیشٍی وٌیذ .اگش هشخصا اتصال صهیي ًذاسًذ ،ػلت سا سَال
ًوائیذ.
اگش هادُ جاهذی سا دس ویسِ پالستیىی ٍ یا تا پَشش ًاصن
پالستیىی ٍ دسٍى ویسِ واغزی حول هیىٌیذ ،جْت پیشگیشی اص
جشلِ الىتشیسیتِ ساوي اص افشاد آگاُ ووه تگیشیذ.
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تا اتصال دٍ جسن اص جٌس هخالف ٍ سپس جذا وشدى آًْا
الىتشیسیتِ ساوي شاسط هی شَد .شاسط تَلیذ شذُ تا صهاًی
وِ ششایطی تا پتاًسیل ووتش ٍجَد ًذاشتِ تاشذ دس آى جسن
تالی هی هاًذ .جشلِ ًاشی اص تخلیِ الىتشیىی تِ اًذاصُ وافی
اًشطی داسد تا تخاسات ،گاصّا ٍ رسات لاتل اشتاػل سا هحتشق
وٌذ.
اص جاسی شذى هایغ دس خط لَلِ ٍ یا حتی جشیاى َّا دس
واًال ٍ ّوچٌیي حشوت ًَاس ًمالِ هی تَاًذ الىتشیسیتِ ساوي
تَلیذ شَد.
تواس غلطه ٍ ًَاس دس سیستن ّای اًتمال هىاًیىی
تخصَص صهاًی وِ تش سٍی ّن هی لغضًذ تَلیذ الىتشیسیتِ
هی وٌٌذ.
جشلِ ًاشی اص الىتشیسیتِ ساوي تا صذایی خاص ٍ شؼلِ
آتی سًگ وَچىی ّوشاُ خَاّذ تَد.
الىتشیسیتِ ساوي دس هایؼات غیش ّادی هاًٌذ تٌضى ،تَلَئي ٍ
ًفتا ًسثت تِ هایؼات ّادی هاًٌذ آب ،الىل ٍ استَى تشاحتی
تَلیذ ٍ تِ آساهی ًیض ًاپذیذ هی گشدد.
اتصال تِ صهیي ٍ یا ّن تٌذی ضؼیف ٍ ًاهٌاسة دس شلٌگ
ّا ،هىشسسا سثة تَلیذ الىتشیسیتِ ساوي هی شَد.

مدیریت الکتریسیتٍ ساکه – یک اقدام کلیدی جُت کاَش مىابع احتراق!
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