
• Tesisiniz için tehlikeli bölge (elektrik) s fland rmas  
anlay n (Ekim 2013 Beacon’a bak z).

• Cep telefonlar , dijital kameralar, tablet bilgisayarlar ve 
dizüstü bilgisayarlar gibi birçok yayg n ta nabilir 
elektronik cihaz n tehlikeli alanlarda kullan m için uygun 
olmad   hat rlay n. Bu cihazlar n kullan  
konusunda tesisinizin politikas  ve i  izni sistemlerine 
uyun. 

• Özellikle kendili inden tutu ma noktas  dü ük bir 
malzeme ile çal yorsan z, s cak boru veya s cak motor 
gibi s cak bir yüzeyin tutu ma kayna  olabilece inin 
fark nda olun.

Farkl  Proses Güvenli i Beacon’lar nda büyük yang nlar ve patlamalar 
için olas  tutu ma kaynaklar n belirli örneklerinden bahsedildi. Bu 
Beaconlar n ngilizce olarak “salt okunur” kopyalar na 
http://sache.org/beacon/products.asp adresinden ula abilirsiniz.

Ne yapabilirsiniz?

Tesisinizdeki tutu ma kaynaklar kontrol edin!

Gerek iç, gerek d  proses tesisat ve ekipmanlar nda, yang nlar  ve alevlenir buhar patlamalar  
önlemek için en iyi yol,  alevlenir bir kar n olu mas na meydan vermemektir. Bu, proses 
ekipmanlar n içinde, yang n üçgeninin (solda) “yak t” ve “oksijen” k mlar  kontrol etmek 
anlam na gelmektedir. Ayr ca, proses ekipmanlar ndan oksijenin havada daima bulundu u proses 
ekipman n d  çevresine alevlenir veya yan  gazlar n, s lar n ve tozlar n (yak t) yay lmas
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• Tesisinizdeki ate li i , elektrik çal malar  ve tehlikeli alanlarda tutu ma kayna  olu turabilecek her türlü aktivite 
için i  izni prosedürlerini anlay n ve s  bir ekilde takip edin.

• Bir alevlenir malzeme yay lmas  durumunda acil durum prosedürlerinizi izleyin. Örne in, ate li i in 
durduruldu undan ve araçlar n konta n kapat ld ndan emin olun.

• inizi yaparken hasarl  elektrik kablosu, tehlikeli alanda uygun olmayan ekipman veya di er konularda potansiyel 
tutu ma kaynaklar n varl  gözlemleyin.  Sorunlar  raporlay n ve düzeltildiklerinden emin olun..

önlemeliyiz.

Bununla birlikte, ekipman n 
ar zalanabilece ini ve i lem 
prosedürümüzün yanl  
ilerleyebilece ini  ve bu nedenle  
parlay  atmosfer olu abilece inin de 
fark nda olmal z. O halde, biz daima 
alevlenir atmosfer olma ihtimali olan her 
yerde tutu ma kayna  (Yang n 
üçgeninde “Is ”) yok etmek için 
çal mal z. Sa  k mdaki resimler, 
kontrol etmemiz gereken tutu ma 
kaynaklar ndan baz  örnekleri 
göstermektedir. Tesisinizde bunlardan 
herhangi biri var m ? Tesisinizde 
herhangiba ka bir olas  tutu ma kayna  
akl za geliyor mu?
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Tutu ma kaynaklar ndan baz  örnekler: (1) statik elektrik, (2) araç, (3) kaynak, (4) aç k alev, (5)bileme, 
(6) hasarl  elektrik kablosu, (7) f n, (8) piroforik (kendili inden tutu an) veya ayr an malzeme

Proses Güvenli i
Beacon Tarihi

Tutu ma Kayna

Ekim 2003 cak aktif karbon so urucu

Temmuz 2003 Statik Elektrik

Eylül 2004 Kamyon Motoru

Aral k 2008 Statik Elektrik

Ekim 2009 Kamyon Motoru

Ekim 2013 Elektrik ekipman kaynakl  k lc mlar
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Bu say

www.iomosaic.com
taraf ndan desteklenmi tir.http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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