
.مالحظه كنيد 2002در اكتبر حادثه مشابه را در بولتن ايمني فرآيند 

نكنيد ندازي  !وقتي مسيرهاي پمپ مسدود شده، آنرا راه ا

شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

  از گريز هاي پمپ !شد نمي انتخاب شماره اين تيتر عنوان به صورت اين غير در چون باشد ”بلي“ بايد نشريه عنوان در شده مطرح سوال به جواب
  آالينده مواد ساير يا و شيميايي مواد واكنش انفجارها، اين علت .اند شده منفجر و بوده آب پمپ سه هر شده داده نشان باال تصاوير در كه مركز
.است داده رخ آب زداي يون هاي پمپ يا و كندانس آب هاي پمپ بخار، ديگهاي آب كننده تغذيه هاي پمپ در انفجاراتي چنين واقع در .است نبوده

  به .)Deadheading( است كرده كار كوتاهي مدت براي و شده بسته ها پمپ خروجي و ورودي مسيرهاي است؟ داده رخ انفجارات اين چگونه
  درجه افزايش .شود مي تبديل حرارت به اكنون هم ميشد تخليه پمپ از طبيعي بطور كه شده توليد انرژي تمام پمپ، در آب جريان عدم دليل

  آب سيستم يا شود، مختل پمپ عملكرد تا است كافي فشار افزايش همين .شد خواهد پمپ داخل هيدرواستاتيكي فشار افزايش باعث آب، حرارت
  هاي آسيب يا و گسترده هاي خرابي باعث است ممكن زياد انرژي توليد علت به انفجارات اين .گردد سوراخ پمپ پوسته يا و شده خراب پمپ بندي

 انتشار چون داشت خواهيم پي در بيشتر انرژي با انفجاري يابد، افزايش آن جوش نقطه از آب حرارت درجه پمپ خرابي از قبل اگر .شوند انساني
  نوع اين در خرابي شدت )BLEVE نوع از انفجار( دارد دنبال به را حجم سريع افزايش و جوشش همزمان بطور شده Superheat آب ناگهاني
.بود خواهد (Steam) بخار ديگ انفجار مانند انفجار

  آب مانند مايعي اگر .گردد انفجاري چنين بروز باعث تواند مي سيالي هر باشد بسته خروجي و ورودي والوهاي پمپ، از برداري بهره هنگام اگر
  مايع اگر .آورد بوجود تواند مي را عظيمي خسارات چه حريق ايجاد قابليت با خطرناك مايع يك كه كنيد تصور آورد، بار به را خرابي چنين بتواند
.ديد خواهند آسيب شدت به پمپ نزديك افراد باشد خورنده يا و سمي
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 بطور شوند، مي اندازي راه اتوماتيك بصورت ها پمپ از برخي  
  مي باعث ارتفاع تعيين دقيق ابزار سيستم و واحد كنترلي تجهيزات مثال

  از قبل شرايطي چنين در .شود تخليه مخزن يك محتويات تا شوند
  والوها تمامي كه كنيد حاصل اطمينان اتوماتيك، حالت در پمپ گذاشتن

.باشند صحيح حالت در
 در كه هستند دقيقي ابزار تجهيزات به مجهز ها پمپ از بعضي  

  يا و كند مي جلوگيري آنها اندازي راه از مسير بودن مسدود هنگام
 درجه افزايش جريان، كاهش به كه بوده Interlock  سيستم داراي

  سيستم اين كه كنيد حاصل اطمينان .باشند مي حساي فشار و حرارت
  سرويس در و آزمايش شده، نگهداشت و تعمير بدرستي ايمني هاي
.دارند قرار
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آيا پمپ آب منفجر مي شود؟

 حالت در كه كنيد بررسي را والوها پمپ، هر اندازي راه از قبل  
  والو ساير و باز كنند مي كنترل را جريان كه والوهاي .باشند صحيح

.باشند بسته Drain و Vent والوها مانند ها
 دور راه از كنترل طريق از را پمپ اگر (Remote) اتاق مانند  

  راه براي پمپ كه كنيد حاصل اطمينان كنيد مي اندازي راه كنترل
  آنرا رفته محل به شخصا نيستيد مطمئن اگر .است آماده اندازي

.كند بررسي را پمپ تا بخواهيد فردي از يا و كرده بازرسي
 پمپ اندازي راه در كليدي و مهم مراحل كه نمائيد اطمينان  

  در مراحل اين تمامي .شود مي اجرا  خطر بي و ايمن بصورت
.است شده آورده واحد هاي ليست چك اجرايي هاي دستورالعمل
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