
شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟     

اين تصاوير كه در هنگام انجام بازرسي ايمني گرفتـه شـده نـشان              
در تـصاوير بـاال      . مي دهند كه فلنج هـا بدرسـتي بـسته نـشده انـد             

تمامي پيچ ها و يا برخي از آنها خيلي كوتاه بـوده و امكـان بـستن                 
اين بـدين معنـي     . مهره بطور كامل بر روي پيچ وجود نداشته است        

فلـنج هـا    . است كه فلنج ها آنطوري كه بايد، محكم بسته نـشده انـد            
بگونه اي طراحي مي شوند كه پيچ و مهـره بتوانـد نيـروي الزم را                

اگر تنها بخـشي از مهـره بـر روي    .  براي بسته شدن آن تامين كند  
در شكل سـمت  . پيچ بسته شده باشد نيروي الزم را تامين نمي كند     

چپ دو عدد مهره در محل مورد نظـر وجـود نـدارد و بـه عبـارت                  
!ديگر فقط نيمي از نيروي مورد نظر طراح اعمال گرديده است

! با حصول اطمينان از بسته شدن صحيح فلنج ها، كار را به پايان برسان                 

 پيچ ها خيلي كوتاه هستند       –يكپارچگي مكانيكي   
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              ت است به خاطر داشته باش زماني كـار شـما           اگر مسئوليت شما مونتاژ كردن و بستن پيچ و مهره دستگاه ها و تجهيزا
.خوبي بسته شده باشندبه اتمام خواهد رسيد كه تمامي پيچ ها در محل خود  قرار گرفته و به 

 از آچار  بستن پيچ ها بر روي برخي از تجهيزات روش مخصوصي داشته و الزم استTorqueاطمينان .  استفاده شود
بـزار مناسـب، آمـوزش الزم بـراي مونتـاژ را ديـده       حاصل كنيد كه از دستورالعمل پيروي مي كنيد و عالوه بر استفاده از ا         

.باشيد
 سر پيچ ها از  در صورتي كه. را بازرسي نمائيد به عنوان بخشي از بازديدهاي ايمني، فلنج هاي خطوط لوله و تجهيزات

. دهيدسمت مخالف مهره بيرون نيامده باشد موضوع را به افراد ذيصالح  اطالع
 تا اقدام مناسب معمول گردد در صورتي كه فلنجي بصورت كامل و مناسب بسته نشده است، گزارش دهيد.
             ز راه اندازي بازرسي كرده و اطمينان  نمائيـد كـه              تجهيزات جديد و يا دستگاه هايي كه تحت تعمير قرار گرفته اند قبل ا

.پيچ و مهره ها بدرستي بسته شده اند

. . . .  يا اصالً وجود ندارند  
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