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அட்ைொண்டொ, ஜொர்ஜியொவிை் உள் ள ஆர்டஸ
் ் பீை் டு-ஜொக்சன் பன் னொட்டு விமொன
நிலையம் உைகிலைலய மிகவும் பரபரப் பொன விமொன நிலையம் ஆகும் , இது ஒரு
நொலளக்கு சரொசரியொக 275,000 பயணிகலள லகயொளுகிறது. 2017ம் ஆண்டு டிசம் பர்
18 (ஞொயிற் றுக்கிழலம) அன் று மதியம் 1 மணிக்கு விமொன நிலையத்தின்
பிரதொன மின் பதொடர்பு தீயின் கொரணமொக துண்டிக்கப் பட்டது, லமலும் மின் பதொடர்பு
துண்டிக்கப் பட்டொை் பசயை் பொட்டுக்கு ைரலைண்டிய கொப் பு (backup) மின் பதொடர்பும்
துண்டிக்கப் பட்டது. இதன் கொரணமொக விமொன நிலையம் முழுைதும் மின் பைட்டு
ஏற் பட்டது, இத்தலனக்கும் அது அந்த ைருடத்திை் மிகவும் பயணிகள் லபொக்குைரத்து
அதிகம் இருக்கும் பருைம் , மின் பைட்டு நிகழ் ந்த லநரம் அபமரிக்கொவின் முன் னொள்
பயண பசயைொளர் உட்பட விமொன நிலையத்திை் ஏறத்தொழ 30,000 பயணிகள்
இருந்தனர். 11 மணிலநரம் நீ டித்த இந்த மின் பைட்டொை் நூற் றுக்கணக்கொன பயணிகள்
கிளம் ப தயொரொக இருந்த விமொனங் களிை் சிக்கிக் பகொண்டனர், நிலறய விமொனங் கள்
ைொனிலைலய திருப் பி விடப் பட்டன, ஆயிரக்கணக்கொன விமொனங் கள் ரத்து
பசய் யப் பட்டன, அபமரிக்கொ முழுைதும் விமொன லநர அட்டைலணகளிை் கடும்
குழப் பங் கள் உருைொனது. அந்த நிகழ் வினொை் மட்டும் ஒரு விமொன நிறுைனத்தின்
இழப் பு 50 மிை் லியன் அபமரிக்க டொைர்கள் என அறிவிக்கப் பட்டது. விபத்துக்கொன
கொரணங் கலள ஆரொய் ந்தலபொது சுரங் கம் ஒன் றிை் இருந்த மின் சொர
பபொத்தொனிலிருந்து தீ ஏற் பட்டது கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. விமொன நிலையத்துக்கு
மின் சொரம் உற் பத்தி பசய் யும் நிறுைனத்திலிருந்து இரண்டு தனித்தனி
இலணப் புகளிை் மின் பதொடர்பு கிலடக்குமொறு ைடிைலமக்கப் பட்டிருந்தது, இரு
இலணப் புக்கும் தனித்தனி துலணமின் நிலையம் இருந்தது, இருப் பினும் இரண்டு
இலணப் புகளின் மின் கம் பிகளும் தீ விபத்து முதலிை் பதொடங் கிய அந்த குறிப் பிட்ட
மின் பபொத்தொன் அலமந்திருந்த சுரங் கத்தின் ைழியொக பசை் லுமொறு
அலமக்கப் பட்டிருந்தது. எனலை தீ விபத்து ஏற் பட்ட லபொது இரண்டு இலணப் புகளும்
துண்டிக்கப் பட்டலதொடு கொப் பு மின் சொரமும் (backup power) துண்டிக்கப் பட்டது,
இலதத்தொன் பபொது கொரணம் பகொண்ட விபத்துகள் என் கிலறொம் . இங் லக பபொதுைொன
கொரணம் என் பது மின் பபொத்தொனிை் ஏற் பட்ட தீ, அது ஒன் றுக்கு லமற் பட்ட மின்
இலணப் புகள் துண்டிப் புக்கு கொரணமொகி மின் இலணப் பு ஒட்டுபமொத்தமொக
துண்டிக்கப் பட கொரணமொகியது.
உற் பத்தி ஆலைகளிை் இந்த மொதிரியொன விபத்துகள் சொதொரணமொன உற் பத்தி நொட்களிலைொ, அைசரகொை
நிலையிலைொ ஏற் பட ைொய் ப் பிருக்கிறது. உதொரணமொக ஒரு விலனகைன் (Reactor) இரண்டு பைப் பநிலை
உணர்விகலள (sensor) பகொண்டிருப் பதொக பகொள் லைொம் , பைப் பநிலை நிர்ணயிக்கப் பட்ட அளலை தொண்டினொை்
இந்த உணர்விகள் விலனகைலன நிறுத்திவிடும் தன் லம பகொண்டது. இரண்டு உணர்விகலளயும் ஒலர
பதொழிை் நுட்பவியைொளர் (technician) ஒலர ைழிமுலறலய பின் பற் றி தரத்திருத்தம் (calibration) பசய் துள் ளொர் என
பகொள் லைொம் . ஆனொை் பகடுைொய் ப் பொக அந்த பதொழிை் நுட்பவியைொளர் தரத்திருத்தம் பசய் ய முலறயொக பயிற் சி
அளிக்கப் படொதைர், எனலை தர திருத்தத்திற் கு பிறகு இரண்டு பைப் ப உணர்விகளுலம தைறொன பைப் பநிலைலய
கொட்டும் .
1984ை் ைடக்கு கடலிை் (North sea) நடந்த லபப் பர்-ஆை் ஃபொ எண்பணய் க் கிணறு விபத்தின் லபொது, தீயலணப் பு
நீ ருந்திகள் (firewater pumps) தொனியங் கு நிலைக்கு பதிைொக இயக்கு (manual) நிலையிை் லைக்கப் பட்டிருந்தது.
அப் லபொது அங் லக ஏற் பட்ட எரிைொயு கசிவு தீ ஏற் படுத்தியது, தீயின் கொரணமொக தீயலணப் பு நீ ருந்திகலள இயக்கும்
பபொத்தொன் கலள அணுக முடியவிை் லை. அதனொலைலய அை் ைளவு பபரிய விபத்து ஏற் பட்டது. இங் லகயும் தீ தொன்
பபொதுைொன கொரணம் , அது தீலய அலணப் பதற் கொன நீ ர்த்லதலைலய உண்டொக்கியலதொடு, நீ ருந்திகலள இயக்கும்
பபொத்தொன் கலள பநருங் க முடியொமை் பசய் தது. நீ ருந்திகலள இயக்க மொற் று ைழிகள் எதுவும் இை் ைொதிருந்தது
குறிப் பிடத்தக்கது.

நீ ங் கள் என்ன செய் ய வேண்டும் ?
உங் கள் உற் பத்தி ஆலையிை் பபொது கொரண விபத்து ஆபத்துகலள கண்டறியுங் கள் . இலை சொதொரண உற் பத்தி சமயத்திலைொ, அைசரகொை நிலையின்
லபொலதொ ஒலர லநரத்திை் ஒன் றுக்கு லமற் பட்ட அலமப் புகலள (systems) பசயலிழக்கச்பசய் யும் தன் லம ைொய் ந்தலை (குறிப் பொக முதன் லம மற் றும் கொப் பு
அலமப் புகள் ).
அைசரகொைநிலை ஒத்திலகயின் லபொது பபொது கொரண விபத்து அபொயங் கலள கண்டறியுங் கள் , இலை அைசரகொைநிலைலய உண்டொக்குைலதொடு அந்த
அைசரகொைநிலையிை் நீ ங் கள் லமற் பகொள் ள லைண்டிய பசயை் முலறகளிலிருந்து உங் கலள தடுக்கும் தன் லம பகொண்டலை, உதொரணமொக இரவு லநர
மின் பைட்டின் லபொது நீ ங் கள் அைசரகொை மின் னொக்கிலய (Emergency generator) இயக்க முற் படுகிறீர்கள் என பகொள் லைொம் , மின் பைட்டிை் மின் விளக்குகளும்
பசயலிழந்துவிடும் பட்சத்திை் இருளிை் உங் களொை் மின் னொக்கிலய இயக்க முடியொதை் ைைொ?
பொதுகொப் பு அலமப் புகலளயும் , கொப் பு பொதுகொப் பு கருவிகலளயும் (backup safety equipment) முலறப் படுத்துங் கள் . அதன் மூைம் பபொது விபத்து ஆபத்துகலள
கண்டறியைொம் . உதொரணமொக முதன் லம மற் றும் கொப் பு அலமப் புகள் ஒலர அலறயிை் அலமந்திருக்குமொனொை் தீ விபத்தின் லபொலதொ, பைள் ளத்தின்
லபொலதொ இரண்டும் ஒலர லநரத்திை் பசயலிழக்கும் அபொயம் உள் ளதை் ைைொ?
பபொது விபத்து கொரணிகலள நீ ங் கள் கண்டறிந்தொை் தொமதிக்கொமை் உங் கள் நிறுைனத்திடலமொ, பதொழிை் நுட்ப அதிகொரிகளிடலமொ பதரியப் படுத்தி
அைற் லற சரி பசய் ய உதவுங் கள் .

ொதாரண உற் பத்தி நாட்களிவ ா, அேெரகா நில யின் சபாழுவதா சபாது
விபத்து காரணங் கலள கண்டறிய முற் படுங் கள் !
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