
Τι µπορείτε να κάνετε;

Το Beacon του ∆εκεµβρίου 2011 περιέγραφε ένα συµβάν όπου µια τάπα που έλειπε από την
έξοδο εξαεριστικού οδήγησε στη διαρροή εύφλεκτου υλικού που αναφλέχθηκε, προκαλώντας ένα
θάνατο. Αυτό το συµβάν µας υπενθύµισε τη σηµασία καπακιών και ταπών σε εξαεριστικά και
αποστραγγιστικά διεργασιών. Όµως, µερικές φορές τα εξαεριστικά και αποστραγγιστικά δεν πρέπει
να ταπώνονται. Για παράδειγµα, κάποιες (αλλά όχι όλες!) χρήσεις ενός συστήµατος αποµόνωσης
“double block and bleed”. Το εξαεριστικό σε ένα σύστηµα double block and bleed,που
χρησιµοποιείται ως σύστηµα ασφαλούς αποµόνωσης της ροής υλικών, πιθανότατα πρέπει να είναι
ανοικτό όταν η µονάδα είναι σε λειτουργία. Αλλά, προσοχή – µερικές φορές η αποστράγγιση ενός
συστήµατος double block and bleed πρέπει να είναι ταπωµένη. Αυτό ισχύει συνήθως όταν το double 
block and bleed σύστηµα δεν χρησιµοποιείται για αποµόνωση εξοπλισµού για συντήρηση. Να
γνωρίζετε τη διεργασία σας και πως να τη λειτουργείτε σωστά!

Πως λειτουργεί ένα σύστηµα double block and bleed;
Συνήθως χρησιµοποιείται για την ασφαλέστερη αποµόνωση ενός ρευστού από άλλο εξοπλισµό. 

Κανονικά αποτελείται από δύο block βάνες (βάνες 1 και 2 στις εικόνες) και µία βάνα
αποστράγγισης (βάνα 3) σε ασφαλές σηµείο, σύµφωνα µε την τοπική περιβαλλοντική νοµοθεσία. 
Όταν το ρευστό τροφοδοτεί τον εξοπλισµό, η θέση των βανών είναι αυτή που φαίνεται στην εικόνα
1, µε τις βάνες αποµόνωσης 1 και 2 ανοιχτές, και τη βάνα αποστράγγισης 3 κλειστή. Όταν ο
εξοπλισµός πρέπει να αποµονωθεί από το ρευστό, η θέση των βανών είναι αυτή που φαίνεται στην
εικόνα 2, µε τις βάνες αποµόνωσης 1 και 2 κλειστές, και τη βάνα αποστράγγισης 3 ανοικτή. Αν η
βάνα αποµόνωσης 1 έχει διαρροή ή ανοιχτεί κατά λάθος, το ρευστό θα εµποδιστεί να εισρεύσει
στον εξοπλισµό από τη δεύτερη βάνα αποµόνωσης 2. Η πίεση δεν θα αυξηθεί ανάµεσα στις δύο
βάνες αποµόνωσης γιατί το διαρρέον ή παγιδευµένο υλικό θα οδηγηθεί σε «ασφαλές σηµείο» µέσω
της βάνας αποστράγγισης 3.

Πότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί;
Κάποιες χρήσεις του συστήµατος double block and bleed:
• Σε συστήµατα αυτόµατου σταµατήµατος, για τη διακοπή ροής υλικού, όπως σε συστήµατα
καυστήρων µε καύσιµο αέριο.
• Για την αποµόνωση επικίνδυνων υλικών, θερµοκρασίας ή πίεσης κατά τη διάρκεια συντήρησης
εξοπλισµού ή προσωρινού σταµατήµατος.
• Για την αποµόνωση της θερµότητας ατµού από µια batch διεργασία, που µπορεί να απαιτείται σε
κάποια στάδια αλλά να είναι επικίνδυνη σε κάποιο άλλο στάδιο.
• Για την αποµόνωση της τροφοδοσίας διεργασιών που µπορεί να απαιτείται σε κάποιες λειτουργίες
αλλά µπορεί να είναι επικίνδυνη σε άλλες.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Να γνωρίζετε πως να χρησιµοποιείτε σωστά τα συστήµατα double block and bleed!
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� Να γνωρίζετε τα συστήµατα double block and bleed της εγκατάστασης και πότε τα αποστραγγιστικά πρέπει να είναι ανοικτά και πότε κλειστά ή
και ταπωµένα για κάθε µονάδα (µπορεί να διαφέρει σε διαφορετικές λειτουργίες).
� Να γνωρίζετε πως να χειριστείτε σωστά ένα χειροκίνητο σύστηµα double block and bleed –κλείστε και ανοίξτε τις βάνες µε τη σωστή σειρά. Να
γνωρίζετε αν η αποστράγγιση πρέπει να είναι κλειστή ή και ταπωµένη ή ανοικτή, για κάθε σύστηµα double block and bleed.
� Σε ένα αυτόµατο σύστηµα σταµατήµατος, η αποστράγγιση συνήθως δεν είναι ταπωµένη, αλλά επιβεβαιώστε µε τους µηχανικούς της εγκατάστασης
για σιγουριά.
� Να γνωρίζετε τι µπορεί να διαρρεύσει από ένα αποστραγγιστικό, και βεβαιωθείτε ότι αποστραγγίζει σε ασφαλές σηµείο. Οι µηχανικοί της
εγκατάστασης θα πρέπει να καθορίσουν τι είναι «ασφαλές σηµείο», ανάλογα µε το είδος του ρευστού και τη θερµοκρασία και πίεσή του. Αν
αµφιβάλλετε, ζητήστε από τους αρµόδιους της εγκατάστασης να επιβεβαιώσουν ότι η εκτόνωση οδηγείται σε ασφαλές σηµείο.
� Να γνωρίζετε ότι οι κατασκευαστές βανών προµηθεύουν συστήµατα double block and bleed ως ένα ενιαίο κοµµάτι εξοπλισµού το οποίο
περιλαµβάνει και τις τρεις βάνες και να είστε ενήµερος για τέτοιου είδους εξοπλισµό στην εγκατάστασή σας. Αυτά τα προκατασκευασµένα σετ βανών
µπορεί να δείχνουν διαφορετικά από άλλα συστήµατα double block and bleed στην εγκατάσταση.
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1. Βάνες Double Block and Bleed 

για την τροφοδοσία ρευστού

2. Βάνες Double Block and Bleed 

για αποµόνωση ρευστού


