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STATİK ELEKTRİK NEDİR? NASIL OLUŞUR?
Statik elektrik (veya durgun elektrik),
dingin haldeki elektriği belirtir ve
çevresindeki maddelerle etkileşen
malzemenin yüzeyindeki elektriksel
dengesizliktir. Statik elektrik, tabiatta
birbirinden farklı veya aynı, iletken
veya yalıtkan iki maddenin temas
etmesi ve sonra ayrılması veya sürtünme meydana getirmesi sebebiyle
kendiliğinden oluşur. Birbirleriyle temas halinde olan maddeler arasında, temas yüzeyi boyunca elektron transferi olur.
Haliyle bu iki ayrı yük birbirlerini çekerler ve arada bulunan
hava gibi yalıtkan olan bir tabaka boyunca ark (kıvılcım)
yaparak deşarj olmak ve yük farklılığını dengelemek isterler.
İşte bu ark teşekkülü bazı ortamlarda çok tehlikeli olabilir.
Statik terimi nispi bir kavram olup, zamana bağlı olarak statik elektrik (şarj) yavaş bir şekilde azalır. Zamanın uzunluğu
malzemenin direncine bağlıdır. Bu malzemelere örnek plastik
ve demirdir. Plastiğin elektrik direnci çok yüksek olduğu için
uzun süre statik elektriği tutabilir.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü,
vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için
şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla
eğiliyoruz. Ruhu şad olsun.

UÇAKLAR ÜZERİNDEKİ STATİK ELEKTRİK
Uçak üzerinde elektrik 3 farklı şekilde oluşmaktadır. Uçuş esnasında
yıldırım düşmesi sonucu oluşan elektrik,uçak, kar, buz, dolu veya toz
bulutu içinden geçerken sürtünme etkisiyle oluşan statik elektrik,
elektronik cihazların oluşturduğu statik elektrik. Uçak üzerinde oluşan bu statik elektrik uçakların kanatta bulunan sivri metal çıkıntılar
sayesinde dağıtılır. Uçağın gövdesinde gezinen bu statik elektrik
anlık olarak havaya bırakılmasıydı, uçaklar yere inerken meydana
gelebilecek şiddetli deşarjlar sebebiyle infilak olabilirdi.

PARLAYICI SIVILAR İÇİN BÜYÜK
RİSK:STATİK ELEKTRİK
Parlayıcı sıvı taşıyan tankerlerde hava ile sürtünmenin yanı sıra hareketten dolayı tankın içerisindeki sıvının çalkalanması sebebiyle de
statik elektrik yükü birikir. Oluşan bu statik elektrik yükün tehlikeli seviyeye erişmesine engel olmak amacıyla topraklama zinciri kullanılması mecburidir. Bu zincir sayesinde oluşan statik elektrik toprağa iletilir.
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TUA ANKARA UÇUŞ OKULU ACİL DURUM TATBİKATI

T

UA Ankara Uçuş Okulunda
13/10/2016 perşembe günü Acil
Durum Tatbikatı gerçekleştirilmiştir.Senaryoya göre Etimesgut Havaalanı apron uçak park sahası bölgesinde
TC-GTK kuyruk tescilli Tecnam P2006 tip uçağa yakıt alımı sırasında topraklama ihmali neticesinde
statik elektrik kaynaklı yangın
başlamıştır . Olay haberinin uçuş
harekat merkezine gelmesiyle
beraber TUA Ankara Uçuş Okulu
acil durum koordinasyon ekibi
devreye girmiştir.ADEP bünyesinde oluşturulması gereken kriz
merkezi tarafından bu tip bir kaza
sonrası izlenecek prosedürler değerlendirilmiş, bu tip kazaların önlenmesi için alınacak önlemler görüşülmüştür.

TEHLİKE RAPORLAMALARI

Emniyet Yönetim Sisteminin başarılı olması
ve emniyetin artırılması için; emniyeti etkileyecek her türlü tehlike, olay, faktör ve durumun
hiçbir baskı altında kalınmadan bildirilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda tüm çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin bildirim yapma sorumlulukları vardır.Yapılacak bildirimler kesinlikle ve tamamen her türlü yaptırımdan muaftır.
Her türlü tehlikeyi tereddütsüz olarak tehlike raporlama formu doldurup,SMS Yöneticilerine teslim ederek veya
TUA internet sitesi iletişim sekmesinde bulunan tehlike raporlama formunu doldurarak bildirebilirsiniz.Tehlike
Raporlama Formlarına isim yazılması zorunlu değildir ancak isim ve iletişim vermeniz halinde size bildirim yaptığınız tehlikenin önlemleri konusunda geri dönüş yapılacaktır.
Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi olarak bu raporların yapılmasını istememizin asıl amacı yaşanılabilecek
muhtemel kazaları gerçekleşmeden engellemek ve önlem almaktır.
Uçuş ve yer emniyetini sağlamak ve emniyet yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek için sizlerinde katkı
sağlayacağınıza inancımız tamdır.
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