
 نشريه در ”بياب را نقص“ مسابقه در كه افرادي كليه از ابتدا
Beacon تمامي از همچنين .كنيم مي تشكر اند كرده شركت 2012 نوامبر 

 .گردد مي قدرداني نمودند تكميل را نشريه بررسي و تحقيق فرم كه كساني
 چاپ براي كنندگان شركت تمامي پاسخ دريافت از قبل ميبايست نشريه اين

 شك بدون كه را خطراتي كليه نميتوانستيم بنابراين ميشد آماده ترجمه و
 كه باشيد مطمئن .نمائيم لحاظ است شده مشخص خواننده هزاران توسط

 از غير پاسخها از بسياري و شده دقت كامًال درست، پاسخهاي تشخيص در
 آمده زير در نواقص و موارد از برخي .است شده پذيرفته نيز زير موارد
:است

 بسيار لوله خطوط نگهدارنده و گاه تكيه !است ساده بسيار مورد اين۱.
.است ضعيف

Rupture مابين فشار۲. Disk و Relief Valve، در  الزم يكپارچگي 
 .اندازد مي خطر به اضطراري شرايط هنگام را فشار كاهش سيستم
 يابد افزايش دست پائين و دست باال در فشار اختالف كه هنگامي

Rupture Disk دست پائين در اگر شده داده تصوير در .شود مي پاره  
Rupture Disk يابد، افزايش فشار Rupture Disk افزايش اين دليل به 

.شد نخواهد پاره فشار
 برداشته ايمني شير Bonnet روي درپوش دهنده، هشدار عالئم وجود با۳.

 مي محافظت جابجايي هنگام در ايمني شير از درپوش اين( است نشده
 معين فشار در ايمني شير شدن باز در درپوش اين برداشتن عدم .)كند

.گذارد مي تاثير
 .است شده استفاده پذير انعطاف هاي شيلنگ از لوله خط دو اتصال براي۴.

 بسته پيچ  يك حداقل نبودن، تراز بر عالوه راست سمت فلنج در همچنين
.است نشده

 داشتن بر دال اي نشانه هيچ و بوده يكسان ظاهر در ها پمپ اين همه۵.
.شود نمي مشاهده ها پمپ روي Tag و برچسب

Relief ورودي در  اتصاالت ساير و والوها۶. Valve فشار كاهش باعث 
 بر كه رسد مي نظر به .داشت خواهد بدنبال را فشار نوسانان و شده
Block  روي Valve جهت تجهيزاتي هيچگونه ورودي، در شده نصب 

Relief كردن ايزوله يا و بستن Valve است نشده نصب فرآيند از.
 عبارت خطرات اين از برخي .دارد وجود بسياري خطرات تصوير اين در۷.

 هيچگونه )1( !)كنيد پيدا هم ديگري موارد شما است ممكن( :از است
 شوي چشم و دوش )2( ندارد وجود ذخيره مخزن روي بر برچسبي

 تجهيزات از شود مي ديده تصوير در كه شخصي )3( ندارد وجود ايمني
 حركت از جلوگيري جهت مانعي )4( است نكرده استفاده فردي حفاظت

 جهت اي حوضچه )5( ”گوه“ است نشده گذاشته چرخها زير در تانكر
 و خوردن ليز خطر )6( است نشده تعبيه احتمالي نشتي آوري جمع

 آمدن عقب از جلوگيري جهت مانعي )7(  موجود برف علت به افتادن
 نصب عدم )8(  ندارد وجود اتاقك و تخليه خطوط با آن برخورد و تانكر
 محلي تعبيه عدم )9( تخليه تجهيزات به دسترسي جهت )Platform( سكو

 تكميل از پس )Drain( شيلنگ در باقيمانده مواد تخليه جهت مناسب
 )11( تخليه لوله خط مسير در سنج فشار نصب عدم )10( تخليه عمليات

 )12( پمپ روي بر دست پائين در موجود والو به آسان دسترسي عدم
.است ضعيف بسيار تخليه لوله خطوط نگهدارنده و گاه تكيه

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
پيامهايي براي كاركنان شركتهاي صنعتي

!مراقبت و هوشياری دائمی، کليد ايمنی است
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