This issue sponsored by

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

www.iomosaic.com
مي 2018

پيام هايي براي كاركنان شركت هاي صنعتي

www.aiche.org/ccps

زير ساخت ها و تاسيسات فرايندي قديمي

همواره تجهيزات ،تاسيسات و زير ساخت هاي قديمي يكي از نگراني هاي ايمني
1
در صنايع فرآيندي است .در سال  2010انفجاري در پااليشگاه نفت واقع در ايالت
واشينگتن آمريكا رخ داد( .تصوير  )1يكي از مبدل هاي حرارتي دچار نقص و
انفجار شده و منجر به مرگ  7نفر شد .اين مبدل تقريباً  38سال در سرويس بوده
و تماس آن با هيدروژن در حرارت باال و فشار باعث شده بود كه در ديوارۀ كربن
استيل مبدل ترك هاي پيشرفته اي ايجاد شود .در هنگام ساخت پااليشگاه درك
صحيحي از نحوه عملكرد هيدروژن و مكانيسم تخريب آن در دماي باال وجود
نداشته و در آخرين بازرسي كه دوازده سال پيش انجام شده ترك هاي ديواره
مبدل تشخيص داده نشده است.
در حادثه ديگري سقفِ واحد فرآوري سنگ معدن فرو ريخته و تجهيزات و دستگاه ها تخريب شده است ولي خوشبختانه هيچ كس در اين
حادثه آسيب نديده است .استراكچر فلزي در زير سقف براي مدت بيست سال در معرض بخار آب توليد شده از دستگاه ها بوده است.
برف و باران در روي سقف باعث كندانس شدن بخار آب شده و همين امر سبب ايجاد خوردگي در سازه هاي فلز گرديده است و باالخره
با بارش برفي سنگين در زمستان ،سقف فرو ريخته است .هيچ كس در واحد مسئول تعمير و نگهداشت ساختمان نبوده و اپراتورها نيز
بطور معمول توجه اي به تاثير تجهيزات بر محيط اطراف ندارند .اين حادثه اهميت تعمير و نگهداشت تمامي تاسيسات و زير ساخت ها را
نشان مي دهد حتي اگر دستگاه ها و تجهيزات مواد شيميايي بطور مستقيم بر اين سازه ها تاثير نداشته باشند.
نمونه هايي از تجهيزات
كهنه و فرسوده:
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 .2سيلوها
 .3تجهيزات جدا كننده
 .4مخزن پرچي خط
آهن

شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟








اطمينان حاصل كنيد كه تاسيسات و كليه تجهيرات در شرايط ايمن
و محدوده هاي مشخص مورد بهره برداري قرار مي گيرند.
هر گونه انحراف از شرايط بهره برداري ايمن را به مديريت
گزارش كرده تا متخصص فني تاثير بالقوه آن را ارزيابي نمايد.
در بازديدهاي روزانه از واحد و يا تاسيسات به شرايط غير
معمول و يا عالئمي دال بر خرابي دقت كنيد.
در اين خصوص فراتر از محوطه تحتِ امر خود عمل كنيد .به
عنوان مثال از محل هاي بارگيري ،حمل و نقل ريلي ،تكيه گاه
خطوط لوله ،سازه هاي فلزي و ساير مكان هايي كه در شرايط
عادي كمتر مورد توجه قرار مي گيرند بازديد به عمل آوريد.
هر گونه مورد غير معمولي و نامناسبي را به مسئول يا سرپرست
خود گزارش نمائيد.

آيا مي دانستيد؟






مرور زمان بر وضعيت يكپارچگي تجهيزات فرآيندي،
تاسيسات و زير ساخت تاثير مي گذارد.
تداوم كار تجهيزات در شرايط نرمال و توقف آن در برخي
اوقات سبب مي شود كه به مرور زمان تجهيزات فرسوده شده
و امكان خرابي آن افزايش يابد.
در حال حاضر عملكرد بسياري از واحدها مطابق با انتظارات
و شرايط ساخت اوليه نيست.
قديمي بودن تاسيسات و يا تجهيزات لزوماً وابسته به طول
عمر آنها نيست بلكه كامالً به نحوۀ بهره برداري و چگونگي
تعمير و نگهداشت مناسب بستگي دارد .قديمي شدن در واقع
يك تغيير بوده و نيازمند آگاهي و هوشياري كاركنان در
تاسيسات صنعتي خواهد بود.
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