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Static Electric Discharge Causes Fire

A fire and series of explosions occurred in a chemical distribution
facility. The fire started in a packaging area while a 300-gallon portable
steel tank was being filled with ethyl acetate, a flammable material.
An operator placed the fill nozzle in the opening on top of the tank and
suspended a steel weight on the nozzle to keep it in place. As the tank
was filling, the operator heard a “popping” sound and saw the tank
engulfed in flames.
The fill nozzle was lying on the floor spilling ethyl acetate. Employees
tried to extinguish the fire with a fire extinguisher but failed and
evacuated the area. The fire spread to a warehouse, igniting other stored
flammable and combustible liquids.
One employee received minor injuries and a firefighter was treated for
a heat-related illness. Because of the smoke and rocketing barrels and
debris, nearby businesses were evacuated. The warehouse was
destroyed and business was interrupted. It was determined that an
ignitable vapor-air mixture formed near the tank opening.
The body of the tank, the weigh scale and the pump were grounded, the
steel parts of the fill nozzle and hose assembly (and the steel weight)
were not bonded and grounded and were isolated by the synthetic
rubber fill hose. Static electricity likely accumulated on these parts and
sparked to the stainless steel tank body, igniting the vapor that
accumulated around the fill opening during filling.

Do you know?






Static electricity is generated when liquid flows through pipes,
valves and other equipment.
Correct bonding and grounding ensures that static electricity does
not accumulate and cause a spark.
Static sparks can ignite many flammable vapor-air mixtures.
Bonding is electrically connecting conductive objects to equalize
electrical potential and prevent sparks.
Grounding is connecting a conductive object to the earth to
dissipate electricity from accumulated static, or other sources.

What can you do?





Ensure that conductive piping and equipment is bonded and
grounded, and properly designed for flammable service. This
includes vessels, pumps, pipe, valves, nozzles, instrument probes,
filling pipes and nozzles, drums and other portable containers, and
any other conductive equipment.
Make sure that ground connections in your plant are regularly
checked to ensure that they are working properly.
When filling containers with flammable liquids, minimize the
amount of free fall that can create static in the liquid.
Always ground all conductive components of a flammable material handling system!

భద్రత మరియు పరావరణ సమాచార పత్రరక
విషయం

స్ియ విధఽుత్ విడుదల వలన భంటలు ుటటుట

ఒక యసమన ంణీ విభాగభులో వయుస ేలుళ్లు జరిగయ. ఒక ప్ుకేజంగ్ ప్రంతంలో 300-గలన్
గల చినన ఉకుు టాుంక్ భండగల సభయ్ యం గల ఇతైల్ ఎస్టైట్ నంుచఽననుడు అగిన లుి చందింది.
ఒక ఆరేటర్ టాుంక్ ైన యసమనం నంే గొటు ంవుంచి దానై ఉకుు ఫయువునఽ తాతాుయౌకంగ
ఉంచనఽ. టాుంక్ నంే కరభభులో, ఆరేటర్ ఒక ేలే ధవనన విన, టాుంక్ జవవలలోు వుననటట
ు చాచనఽ.
ఎథిల్ అస్టేట్ నంే గొటు ం నేల ై డి దారవనభు వియజభుుతువుంది. అగినభాక రికయభులతో
అగినన ఆుటకు ఉదయ ుగులు రమత్నంచి విపలమై ఆ రదేశభునఽండి నషుయమంచిరి. ఇతయ గిడడంగిలో
నలవవుంచిన , ఇతయ భండే సవభావభు గల నలవలకు భంటలు లుంచాయ.
ఒక ఉదయ ుగి సవలప గమాలనఽ గురిమాుడు భరిము ఒక అగినభాకదళ్సఫుుడు, లేడి సంఫంధిత
అనారోగుంతో చికితస ప్ ందనఽ. ప్ గ, ఎగిరే ఫాయల్స భరిము గయౌలోన వుర్ల కయణంగ సమీంలోన
లుప్రలు సి ంబంఫడాడయ భరిము లుప్యం నకు అంతరమం కయౌగింది. టాుంక్ వద్ భండే
సవభావభుగల యసమనఆవిరి-గయౌ మశరభం ఏయపడిందన గురిించినాయు.

టాుంక్, తునక మంతరం భరిము ంుకు గరరనడ ంగ్ చేమఫడి ఉనానయ. యసమన దరవం నంే
నాజల్ భరిము గొటు ం గటటుగ కటు ఫడలేదఽ భరిము గరరండ్ చేమఫడలేదఽ. ఈ ఉకుు భాగలు
స్ంథటటక్ యఫబయు గొటు ం దావర విడిడి వునానయ. సుటటక్ విదఽుత్ ఈ భాగలై కూడఫడి
భరిము స్ు యన్ లెస్ స఼్ుల్ టాుంక్ దావర రమాణంచి, టాుంక్ లో గల యసమన ఆవిరికి నుప
తగియౌనది.

మీకు తెలుస?
• ైులు, కలటాలు భరిము ఇతయ సభగిర దావర దరవభు రవహిసి ఽననుపడు సుటటక్ విదఽుత్ ఉతపత్ి
అవుతుంది.
• సరైన ఫంధం భరిము గరరండింగు స్ియ విదఽుతున నలకడ చేమకుండా చేసి ా అగినయవవకు
దయ హదడదఽ.
• అగినయవవలు భండే సవఫావం గల లేర్-గయౌ మశరభభునఽ భండినఽునఽ.
• ఫాండింగ్ అనేది రండు లహక వసఽివులు కన్క్ు చేసి ా విదఽుత్ సభరియనన సభం చేమడానకి
భరిము అగినయవవలు నరోధించడానకి ఉయోగడునఽ.
• గరరనడ ంగ్ అనేది ఒక లహక వసఽివునఽ, బూమన కలుుతూ స్ి యడిన విదఽుతు
ి నఽ అదిశుభు
చేముటకు ఉయోగడునఽ.

మీరు ఏమి చేయాలి?
 లహక ైంగ్ భరిము సభగిర సరైన ఫంధం భరిము గరరనడ ంగ్ చేమఫడి, భరిము భండే
దరవభునకు సరైనవిధభుగ యూకలపన జరిగినటట
ు చాడండి. ఇందఽలో నాఱాలు, ంప్సస, గొటాులు,
కలటాలు, నాజల్స, ఇనఽ్ర
ర మంట్ ప్ర ర బ్సస, నంే గొటాులు, డరమ్సస భరిము ఇతయ చినన జవడీలు భరిము
ఏదైనా ఇతయ లహక సభగి.ర
 మీ ప్ుంటలు గరరండ్ కన్క్షనఽ
ు సరిగా  న చేసి ఽనానమన నరారించడానకి కరభంగ తనఖీ చేళయన నరారించఽక ండి.
 దరలలతో కంటైనయు నఽ నంనుడు, దరవం యొకు దాయ తకుువుగ వుననటట
ు చాడండి.

పరత్ర మండే పదారాల నిరవహణ వావసత కు బ ండంగ్ మరియు గ్రరనిడ ంగ్ వ ంచండ!
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