
 ی از حوادثآموزدرسفرم 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   (HSEE)زيست و انرژییطمحبهداشت، ايمني،  دفتر

الکترونیک یزاتتجه ساختيک صنعت انبار  در یسوزآتش  39-7-0101 کد: 

 مقدمه 

ها مانند تلفن همراه، لب تاا،، تاب لا  و اناواع     یتکنولوژبسیاری از  بطنانواع باطری در  کاربردترین پریکی از  عنوانبه Lithium-Ionهای یاطرب امروزه

 ازهاا  یبااطر د، این ناوع از  وجود دار Li-Ionهای یباطرهای قابل اشتعالی که در داخل ی الکترولبه دلیل وجود  د.شویمهای الکترونیکی استفاده یستمس

گازهاای نتا  یاهتاه از     1توسط سازمان ملی حفاظا  از حریاآ آمریکاا    آمدهعملبهباشند. بر اساس بررسی یممخاطرات از اهمی  باالیی برخوردار  لحاظ

انادازه قارار گیرناد، دماا و      از یشبا  یها تح  شرایط خاصی مانند گرمایباطرکه این یدرصورت باشند.یمهای لیتیوم قابلی  اشتعال و انفجار را دارا یباطر

ی، انفجاار و یاا   ساوز آتشکنند که پتانسیل ایجاد اثرات زیان باری مانند سوختگی، متکالت تنفسی، یم متصاعدیاهته و گازهایی یشاهزا هاآنهتار داخلی 

تعاداد زیاادی از    اسا .  شدهثب  FAA9ی ناشی از باطری توسط سازمان سوزآتشحادثه  191حدود   9009تا سال  1991از سال باشند. یممرگ را دارا 

گرماای  و یا در زیر باران اتفاا  اهتااده اسا .    تهویه  کم های هرسوده( مانند انبارهاییباطر خصوصبهها )یباطری نگهداری هامکانی در سوزآتشحوادث 

دالیال ایجااد شاوند. زماانی کاه      ساایر  ، آسایب مکاانیکی و   ی تولیادی هانقصازاندازه ممکن اس  در اثر اتصال کوتاه، تخلیه سریع شارژ، شارژ مازاد، یشب

 باشد.  یمی خاص هاروشنیازمند آموزش، تجهیزات و  ءهای عادی رهتار نمود و اطفایآحرتوان مانند ینمشود، دیگر یمالکترولی  و لیتیوم از باطری خارج 

 تشريح حادثه 

شرک  متوجه انتتاار دود در   کارکنانی صنعتی، هاشهرکیکی از در واقعیکی از صنایع ساخ  تجهیزات الکترونیک دردر ساع  پایانی شیف  کاری عصر 

ی تمااس  نتاان آتشبا اداره  سرع بهشوند. کارکنان یم ،های موبایل مستعمل و مرجوعی معیوب بودهیگوشهضای یکی از انبارهای کارخانه که حاوی انواع 

شود. باه دلیال عادم    ینمواقع  مؤثرنمایند که البته یمحریآ  ءحریآ دستی اقدام به اطفا ءابا استفاده از تجهیزات اطف هاآنگیرند و همزمان تعدادی از یم

ساع  با صانع    1شود که در حدود یمی نتانآتش، از مرکز شهر درخواس  ماشین موقعبهی امدادرسانی در شهرک صنعتی و عدم نتانآتشوجود خودرو 

 شود.یمبودی کامل یکی از انبارها و ایجاد آسیب به سوله و محوطه اطراف ی  حریآ موجب نادرنهامذکور هاصله داشته اس . 
وتحلیل حادثه يهتجز  

 معیوب مرجوعی و های موجود در انبار قطعات الکترونیکی یباطرآتش گرهتن خود به خودی  علت اوليه حادثه:

علتتت 

ميتتا   

 حادثه

  

  مرجوعی در کنار هم یهایباطرایمنی انبار و نگهداری انواع مواد اشتعال و  مالحظاتعدم رعای  به دلیل گسترش سریع حریآ 

  آشنایی با مخاطرات احتمالی قطعات الکترونیکی مرجوعیعدم 

  تجهیزات الکترونیکی حاوی باطری  ءحریآ در اطفا ءاطفا یهاکپسول مؤثرعدم کارایی 

  ی اطفایی متناسب با نوع خطرهاکپسولعدم تهیه و نصب  جهیدرنتو  هایباطرعدم شناخ  خطرات حریآ 

 شرک مرجوعی در انبار تجهیزات مخاطرات  موقعبهصنع  مذکور در شناسایی  HSE مدیری  ضعف سیستمای حادثه: یشهرعلت 

 اقدامات کنترلي موجود 

 در محل انبار  2COحریآ دستی از نوع پودر و  ءوجود تجهیزات اطفا

تأثیر اقدامات کنترلي موجود داليل عدم  

 یبااطر یی کاه در آن تعاداد زیاادی    هاا کاارتن توانناد در اطفاا حریاآ    ینما  معماوالا ی نتانآتشی هاکپسولحریآ مانند استفاده از  ءی اولیه اطفاهاروش

در انباار   سارع  باه حریآ را نداشته و حریاآ   ءتوان کاهی جه  اطفای در صنع  مذکور نتانآتشی هاکپسولباشند. همچنین ظرهی   مؤثر، اندقرارگرهته

 یاهته اس .گسترش
 راهکارهای فني پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه

  و عدم انباش  مواد مرجوعی در کنار سایر مواد انبار مواد در چیدمان علمی و استاندارد 

  هرسوده یهایباطر خصوصبه هایباطرو انبارهای نگهداری  هاسولهاهزایش تهویه 

 حریآ و نوع مواد سوختی موجود در کارگاه  باحریآ متناسب  ءتعبیه تعداد کاهی کپسول اطفا 

  حریآ ءو سایر تجهیزات اطفا هاکپسولآموزش کارگران در خصوص نحوه استفاده بهینه از 

 درس حادثه

ای برخوردار است. مکان انبارش اين تجهیزات الزم است چیدمان يژهودر انبارش تجهیزات الکترونیکي مرجوعي رعايت اصول انبارداری از اهمیت 

 استاندارد و تهويه کافي داشته باشد.
 

                                                           
1 - National Fire Protection Association (NFPA) 

2 -Federal Aviation Administration (FFA) 


