
4. lk patlaman n tesiste bulunan di er tozlar havaya kald lmas ikincil bir toz patlamas ve yang na sebep oldu.

Siz ne yapabilirsiniz?

Sizin Tesisinizde Toz Patlama Riskleri Var m ?

2010 Aral k ay nda Amerika’n n Bat  Virginia eyaletinde bulunan titanyum ve zirkonyum 
metal hurda i letmesinde meydana gelen patlama hakk ndaki inceleme raporu Amerika 
Birle ik Devletleri Kimyasal Güvenlik Kurulu (CSB) taraf ndan A ustos 2014’da 
yay nland . Patlama üç ölüm ve bir yaralanmayla sonuçland . K saca, olay n öyle 
meydana geldi i dü ünülmektedir: 
1. Zirkonyum tozu bir kar  içinde i lenmekteydi. Patlamadan önce çal anlar 

mekanik problemler gözlemlemi ti. Kar n kanatlar  yan duvara temas ederek 
zarar veriyordu. Ayarlama ve tamiratlar yap ld  ama problemler devam etti.

2. Kar n kanatlar  ve kar  duvar  aras nda metalin metalle sürtünmesi ile 
aç a ç kan k lc m veya n zirkonyum tozunu tutu turdu u dü ünülmektedir.

3. Yanan zirkonyum tozu deflagrasyonla sonuçland  - s cak gazlar genle erek iki görgü 
tan  taraf ndan gözlemlenen bir “rüzgar” olu turdu. Yanan zirkonyum tozu çevrede 
bulunan üstü aç k titanyum ve zirkonyum varillerini tutu turarak, yang  daha 
iddetli hale getirdi.
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2003’den beri  CSB ABD’de 9 ciddi toz 
patlamas  inceledi. Bu patlamalar ve yang nlar 
sebebiyle 36 ki i hayat  kaybetti 128 ki i 
yaraland . Bu patlamalar n be i metal tozlar  ile 
ilgiliydi ve üçü ayn  tesiste meydana geldi.
Çin Kunshan’da bulunan bir alüminyum otomobil 
jant üretim tesisinde 2 A ustos 2014 tarihinde 
meydana gelen bir patlama en az 75 ölüm ve 180 
yaralanmaya sebep oldu. lk raporlara göre 
patlaman n sebebinin alüminyum tozu oldu u 
yönündedir.
Birçok kat  organik madde, plastik tozlar ve birçok 
metal taneci i yeteri kadar küçük partiküller 
halinde da lm  bulunuyorsa, patlay  bulut 
olu abilir.
Toz patlamalar  hakk nda daha çok bilgi bu 
Beacon'un 9/2003, 5/2006, ve  5/2008 say lar nda 
bulunabilir: www.sache.org adresinden bu say lara 
ula abilirsiniz.
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Not: Tüm resimler olay anlatan ABD 
Kimyasal Güvenlik Kurulu videosundan

al nm r
(http://www.csb.gov/al-solutions-fatal-dust-

explosion/)

Bunlar biliyor muydunuz?
CBS raporu bu olayda katk da bulunan birçok sebep 

belirledi. Birço u tesis tasar yla, toz patlamas  önlenme 
standartlar na uyulmamas , ve yönetim sistemleriyle ilgiliydi. 
Ama bir tesis çal an  olarak toz patlamalar ndan korunmak 
için yapabilece iniz eyler var.

Tesisinizde toz patlama riski olup olmad  ve tesisinizin 
koruyucu sistemlerinin do ru çal mas  sa lamak için 
yapman z gerekenleri ö renin. ABD OSHA’n n hangi 
tozlar  patlamaya neden olabilece i hakk nda faydal  bir 
posteri bulunmaktad r:
https://www.osha.gov/Publications/combustibledustposter.pdf
Temizli in toz patlamas na kar  kritik bir öneme sahip 
oldu unu bilin. Ekipmanlarda, yerlerde, ayd nlatma 
ekipmanlar  ve tavan desteklenme kiri leri gibi yüksek 
yerlerde birikmi  tozlar ikincil patlamalara neden olabilir.
Toz i leme ekipmanlar nda herhangi bir k lc m veya 

nmaya sebep olabilecek her durumu bak m 
bölümüne raporlay n ve ekipman  tamir edilinceye kadar 
kullanmay n.

taraf ndan desteklenmi tir.


