
     هميشه قبل از استفاده شيلنگ ها را بازرسي نمائيد :
روكش بافته  .  سطح خارجي را جهت نشانه هاي خوردگي و نشتي بازديد كنيد           -

.شده فلزي كه سائيده، زخمي و خورده شده مي بايست تعويض گردد
. د هنگام بازديد، از بررسي تمامي سطح خارجي شيلنگ اطمينان حاصـل نمائيـ        -

آيا بخشي از شيلنگ پوشيده شده و مانع از بررسي شماست؟
حـت   زير پوشش را چك نموده و اطمينان يابيد كه محل تميز بوده و شـيلنگ ت                -

فشار نيست
 چـك نمائيـد و مطمـئن    (Gasket, O-ring) محل اتصال را با توجه به واشـر  -

.شويد كه در شرايط مناسبي مي باشد
. اتصاالت وصل شده به شيلنگ را به منظور عدم آسيب ديدگي چك  نمائيد-
            صـورت    اطمينان حاصل نمائيد  كه شيلنگ توسط واحد تعميرات بازديد شده و در 

.نياز تعويض شده است
               سـاخت   دستورالعمل  مربوط به نحوه حصول اطمينان از مواد مـورد اسـتفاده در

.شيلنگ ها را مرور نمائيد
        بخصوص در مورد مواد بكار .  مطمئن شويد كه از شيلنگ مناسب استفاده مي كنيد

.رفته در ساخت  آن و ميزان فشار  مجاز اطمينان يابيد
                    ه   اطمينان يابيد كه شيلنگ بدرستي و بدن هـيچ خطـري بـه خـط لولـه متـصل شـد
.شيلنگ هاي طوالني و سنگين آسيب پذيرند. است
كنيد به منظور جلوگيري از آلودگي و آسيب ديدن، شيلنگ ها بدرستي نگهداري .
ئيد از حركت خودروها بر روي شيلنگ ها كه باعث آسيب مي شود جلوگيري نما.

اين .  شوند شيلنگ هاي خرطومي مي توانند عامل خطرناكي در واحدهاي فرآيندي محسوب          
در اينجا نمونه هـايي از حـوادث        . شيلنگ ها مي بايست بدرستي بازرسي و نگهداري شوند        
:به دليل خرابي شيلنگ هاي خرطومي آورده شده است

             ه علـت خـوردگي      در هنگام تخليه كلر از مخزن حمل و نقل ريلي، شيلنگ مورد استفاده ب
تحقيقات نشان داد كه جـنس مـورد اسـتفاده در شـيلنگ             ). تصاوير فوقاني (دچار نقص شد    

هنگام ساخت، به جـاي اسـتفاده از آليـاژ مناسـب و مقـاوم در برابـر                  . نامناسب بوده است  
 تن كلر در محيط 25به علت اين حادثه حدود . خوردگي از استنلس استيل استفاده شده بود

 نفر تحت مراقبتهاي پزشكي قـرار گرفتنـد، صـدها نفـر مجبـور شـدند بـه                   63انتشار يافت،   
.پناهگاهها بروند و بزرگراه اصلي در محل حادثه بسته شود

           ه قرار مـي     شيلنگي كه جهت تخليه سيلندرهاي گاز سمي و خطرناك فسژن مورد استفاد
يك نفر در معرض اين ماده سمي قرار گرفت كـه بعـداً در   ). تصوير تحتاني(گرفت پاره شد    

اگر چه شيلنگ از مواد مخصوصي ساخته شده بود ولي با اين حال             . بيمارستان فوت نمود  
بررسـيهاي بعـدي    . مهندسين شركت پيشنهاد كرده بودند كه  جنس بكار رفتـه تغييـر يابـد              

يان داشته، به نشان داد كه چسب مورد استفاده بر روي شيلنگي كه فسژن در داخل آن جر           
همـين امـر سـبب      . تدريج  از داخل به سمت ناحيه مركزي لوله پالستيكي  نفوذ كرده اسـت              

.تسريع خوردگي در بخش داخلي  و پارگي شيلنگ شده است
                     دگي  گزارشات بسيار زيـادي وجـود دارد كـه شـيلنگ هـاي كثيـف و آلـوده سـبب آلـو

.تجهيزات فرايندي، محصوالت و واكنشهاي خطرناك شيميايي شده اند
            د، فشار داخلي  اگر اين شيلنگ ها در بين ساير تجهيزات محبوس و تحت فشار قرار گيرن

آزاد كردن آنها در اين شـرايط سـبب عكـس العمـل ناگهـاني              .  آنها نيز افزايش خواهد يافت    
.شيلنگ شده و باعث خرابي، پارگي و يا تركيدن شيلنگ خواهد شد

! بي است    از شيلنگ مناسب استفاده كرده و اطمينان يابيد كه شيلنگ در شرايط خو                       
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خطرات شيلنگ هاي خرطومي   

This issue sponsored by

             شيلنگ ها  بطور مكرر به خطـوط لولـه متـصل و
منفــصل مــي شــوند و همــين امــر احتمــال خرابــي را 

.افزايش مي دهد
               احتمال خرابـي آنهـا بـه دليـل عـدم حمـل ونقـل 

.صحيح و نگهداري نامناسب افزايش مي يابد
 پيچش هاي مداوم سبب ايجاد استرس در شيلنگ 

.شده، شانس خرابي را افزايش مي دهد
          نگهداري نامناسب در انبار  و استفاده از شـيلنگ 

.با مقاصد متفاوت احتمال آلودگي را افزايش مي دهد
 ًبــسته بــه ميــزان نفــوذ مــواد شــيميايي، احتمــاال 

شيلنگ هايي با پوشش پالستيكي در مقابل خـوردگي         
به مـرور زمـان آسـيب ديـدگي بخـش           . مقاوم هستند 

پالستيكي و  پوشش فلزي سبب خـوردگي و ضـعف           
.شيلنگ خواهد شد

           ساخت شيلنگ ها از مواد نامناسب و بـر چـسب 
گــذاري نادرســت شــيلنگ هــا  همچنــان باعــث بــروز 

.حوادث مي شوند

www.iomosaic.comwww.aiche.org/ccps

آيا مي دانيد؟ شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟       
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