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 -1اتاق تحت فشار آنااليزر (پاكسازي با هوا و پشتيباني نيتروژن)
 -2عالئم خطر به منظور وجود نيتروژن در داخل اتاق
 -3نمونه هايي از فشار سنج هاي اتاق هاي محصور
تصاوير  1و  2از Roy Sanders

شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

آيا در واحد شما اتاقك هاي در واحدهاي عملياتي وجود دارد كه
بايد با هوا يا ساير گازها پاكسازي ) (Purgeشده و فشار آن
باالتر از فشار اتمسفر نگه داشته شود؟ برخي از مكان ها مانند
اتاق هاي برق ،اتاق آنااليزرها (شكل  )1و يا حتي اتاق هاي كنترل
چنين شرايطي را دارند .فشار در اين اتاق ها بايد بيش از فشار
محيط (اتمسفريك) باشد تا هر گونه جريان و يا نشتي از داخل به
خارج صورت گيرد .اين عمل از ورود گازها و بخارات قابل
اشتعال به داخل اتاق و بروز آتش سوزي و انفجار ناشي از
جرقه الكتريكي جلوگيري مي نمايد.
معموال اين اتاق ها بوسيله هواي تميز پاكسازي ) (Purgeمي
شوند ولي بطور متناوب ممكن است با سيستم پشتيبان محتوي
نيتروژن و هوا نيز انجام شود( .شكل  )2اگر اين اتاق ها با
نيتروژن پاكسازي شوند ،يا پس از پاكسازي با هوا مجدداً از
نيتروژن استفاده شود احتمال مواجهه با نيتروژن و خطر خفگي
در داخل و اطراف اين اتاقك ها وجود دارد( .نشريه Beacon

آوريل  2004و ژوئن )2012

آيا مي دانستيد؟

 اتاقك هاي تحت فشار را در واحد خود شناسايي كرده  كدها و استانداردهاي الكتريكي در هر كشور و منطقه اي
و هنگام بازديد هاي دوره اي از صحت عمليات در اين
متفاوت مي باشد .با استفاده از اين منابع ،مهندسين و
مكان ها اطمينان حاصل كنيد.
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داخل به خارج از اتاقك صورت مي پذيرد.
 تمامي درب ها و منافذ در اين اتاقك ها بايد بسته بوده و بدرستي آب بندي  فشارِ بيش از حد و باالتر از حدود مشخص شده نيز مي
تواند خطرناك باشد .در ماه مي  2017مهندسي قصد
شده باشند.
داشت دريچه اي فلزي به قطر  14اينچ ( 36سانتي متر)
 اگر قصد انجام تعميرات در اين اتاقك ها را داريد ،بايد مجوز انجام كار
و وزن  12پوند ( 5/4كيلو گرم) را در داخل اتاقك
دريافت نمائيد .از خطراتِ بالقوۀِ فشار باال در زمان باز كردن اتاقك آگاه بوده
بردارد .فشار در داخل اتاقك بيش از حد بود و به
و قبل از آنكه درب را باز كنيد ،فشار را چك نمائيد .اطمينان يابيد كه درب
محض برداشتن ،به علت فشار بيش از حد دريچه در هوا
اتاقك و كليه منافذ بسته و آب بندي شده و عمليات پاكسازي )(Purge
پرتاب و به سرِ مهندس برخورد نمود .در اثر اين
بدرستي به اتمام رسيده است.
برخورد فرد فوت كرد.
 اگر در اين اتاقك ها از گاز ازت به عنوان گاز پشتيبان استفاده شده و يا

)(Reference: http://safetyzone.iogp.org/SafetyAlerts/alerts/Detail.asp?alert_id=288
پاكسازي ) (Purgeبا گاز ازت انجام مي شود ،از خطرات بالقوه استفاده از  به منظور حفظ و ثابت نگه داشتن فشار مناسب در داخل
اين گاز در داخل اتاقك و اطراف آن مطلع باشيد .ميزان اكسيژن را قبل از
اتاقك ،بايستي كليه درب ها و منافذ بدرستي بسته و آب
ورود چك كنيد حتي اگر هشدار دهنده ازت نصب شده و ميزان باالي ازت را
بندي شده باشند.
هشدار نداده است.

بررسي اين اتاقك ها را در برنامه بازديد روزانۀ خود قرار دهيد!
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