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الھواء متواجد دائماً في كل مكان حولنا، و يحتوي على 
أو أي غاز (ولكن، الھواء المضغوط . األكسجين الضروري للحياة

يحتوي على الكثير من الطاقة ويمكن أن يسبب ) مضغوط آخر
أضرار كبيرة في حالة حدوث قصور في أحد الخزانات أو 

وتظھر الصور آثار ثالثة انفجارات ناتجة عن إخفاق . األنابيب
.خالل اختبار الضغط بالھواء المضغوط في الخزانات واألنابيب

أل أ

١

فشل الشفاه الطرفية أثناء إختبار ضغط ألنبوب قطره حوالي ١.
ضغط الھواء المضغوط المستخدم ) متر ١~ (بوصة  ٣٦

كيلو باسكال، أو  ١٢٫٤١(رطل لكل بوصة مربعة  ١،٨٠٠
جريحاً، وكان ھناك  ١٥، قتل شخص واحد و ).بار ١٢٥~ 

.تلفا كبيراً في المعدات

أنابيب متصلة إلى خزان كانت تحت إختبار الضغط ٢.
تم عزل الخزان من األنابيب من . باستخدام الھواء المضغوط مم٣٢

خالل صمامات اإلغالق، ولم يكن ھناك قطعة عازلة أو 
كان ھناك تسرب في الصمام سمح للھواء .عزل إيجابي آخر 
أقلع الخزان مثل الصاروخ وسقط على . بضغط الخزان

انظر للعدد ! (الجزء العلوي من الرفوف الخاصة بالعمليات
).أكتوبر ٢٠٠٧المنارة لعام 

في ھذه الحادثة، كان الغاز المضغوط ھو غاز النيتروجين ٣.
الھواء( االنفجار)وليس على المترتبة العواقب ولكن ،

ماذا تستطسع أن تفعل؟

ھواء( يس ا ر )و ج ى اال ب  ر ب ا وا ن ا ، و
فشل خط أنابيب النيتروجين المضغوط خالل . متشابھة

اختبار الضغط، مما أسفر عن مقتل عامل واحد واصابة 
.ثالثة اخرين

كلما كان ذلك ممكنا، قم بتوفير معدات اختبار الضغط باستخدام الماء 
الھيدروستاتيكي( اخرى)اختبار خطرة الغير السوائل سائلأو ھو الماء

ال تعتمد على الصمامات فقط لعزل المعدة التي يجري اختبارھا من 
االختبار ضغط لتحمل يكفي بما قوية ليست التي األخرى الماء ھو سائل . أو السوائل الغير خطرة اخرى) اختبار الھيدروستاتيكي(قمالمعدات

غير قابل لالنضغاط، والماء عند ضغط معين يحتوي على طاقة أقل كثيراً 
فتأمل الفرق في صوت انفجار بالون . من الغاز المضغوط مثل الھواء

البالون المملوء بالھواء . مملوء بالماء بالمقارنة مع واحدة مملوءة بالھواء
.ينفجر، ولكن البالون المملوء بالماء ال تحدث الكثير من الضوضاء"

.  قبل البدء في اختبار الضغط، فكر في العواقب في حالة حدوث فشل
.  اتخذ االحتياطات الالزمة بحيث أن العاملين ليسوا في خطر أثناء االختبار

ماذا سيحدث إذا فشلت المعدة في االختبار؟ -وتذكر أنه إختبار 

قم.المعدات األخرى التي ليست قوية بما يكفي لتحمل ضغط االختبار
.بتوفير عزل إيجابي مع قطع عازلة أو أفصل األنابيب

 .استخدام إجراء اختبار الضغط، مكتوب و معتمد و قم بمتابعته بدقة
أضف عالمات التحذير وتقييد الوصول إلى األماكن التي يجري فيھا 

.اختبار الضغط
تأكد من أن الناس الذين ال يشاركون مباشرة في االختبار ال يسمح 

.بتواجدھم في المنطقة ألي سبب من األسباب
إذا كان يجب استخدام الغاز المضغوط إلجراء اختبار، قم بمراجعة 

.شاملة للسالمة قبل إجراء االختبار

!اختبار الضغطبك في إجتياز المعدات الخاصة إذا فشلت فكر في ما يمكن أن يحدث 
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