
شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

 براي اكسيژن حاوي و داشته وجود اطرافمان در همواره هوا
 فشردة گاز هر يا و( فشرده هواي ولي .است ما حيات ادامه

 آزاد صورت در كه است انرژي زيادي مقدار محتوي )ديگري
 تصاوير .آورد ببار زيادي خرابي و خسارات تواند مي شدن
 فشار آزمايش زمان در كه است انفجار سه حاصل شده ارائه

 پيوسته وقوع به لوله خطوط يا و ظروف روي بر پنوماتيكي
.است

 كيلو psig 1800 )12/41 فشرده هواي با اي لوله خط -1
  قرار فشار آزمايش تحت )بار 125 تقريبًا يا پاسكال

  بر شده نصب )متر 1 تقريبًا( اينچ 36 فلنج .است گرفته
 .شد حادثه باعث و نكرد تحمل را فشار لوله خط روي

 صدمات و مجروح نفر 15 كشته، نفر يك حادثه اين در
.آمد وارد تجهيزات به زيادي

 آزمايش جهت بود شده متصل مخزن به كه اي لوله خط-2
 مخزن ارتباطي والو .شد گرفته نظر در فشرده هواي با
 كننده مسدود صفحات از ولي شد بسته لوله خط با

(Blind) ياد والو آزمايش، هنگام در .بود نشده استفاده 
 اثر در .گرفت قرار فشار تحت مخزن و كرده نشت شده

 و كرده پرواز خود محل از راكتي مانند به مخزن فشار،
 Beacon نشريه به( .آمد فرود تجهيزات ساير روي بر

)كنيد مراجعه 2007 اكتبر
 نيتروژن شد استفاده كه اي فشرده گاز حادثه اين در -3

  اي لوله خط .بود مشابه انفجار نتيجه ولي ،)هوا نه( بود
 بود گرفته قرار فشار آزمايش تحت نيتروژن با كه

 به نفر سه و كشته نفر يك حادثه اين اثر در .شد منفجر
.شدند مجروح شدت

!قدرت هوا
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This issue sponsored by

 آزمايش( آب از فشار آزمايش انجام جهت االمكان حتي 
 مايعي آب .كنيد استفاده خطر بي مايعات ساير يا و )هيدرواستاتيك

  به نسبت مشابه شرايط در و نداشته شدن فشرده قابليت كه است
  را آب محتوي بالن يك انفجار .دارد كمتري بسيار انرژي فشرده هواي

  با همراه هوا بالن انفجار .بگيريد نظر در را هوا محتوي و مشابه بالن با
.ندارد صدايي چنين آب محتوي بالن ولي بود خواهد مهيبي صداي
 از ناشي تبعات مورد در كنيد شروع را فشار آزمايش آنكه از قبل  
 نظر در را احتياطي اقدامات .كنيد فكر آن شدن آزاد و فشار تحمل عدم

 اين كه باشيد داشته خاطر به .نباشند خطر معرض در افراد تا بگيريد
 اين در تجهيزات اگر افتاد خواهد اتفاقي چه - است آزمايش يك

نكنند؟ عمل خوب آزمايش
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 بستن به تنها تجهيزات جداسازي براي فشار، آزمايش انجام هنگام 
 را شده ايجاد فشار براي كافي تحمل والوها چون نكنيد اكتفا والوها
  بطور يا و كنيد استفاده (Blind) كننده مسدود صفحات از حتما .ندارند

.نمائيد قطع را ارتباط فيزيكي
و كرده استفاده مكتوب دستورالعمل از فشار آزمايش انجام براي 

.نمائيد پيروي بدقت را آن مراحل
 محدوده به افراد دسترسي از و كرده نصب را دهنده هشدار عالئم 
.نمائيد جلوگيري شود مي انجام آزمايش كه اي
 كنيد جلوگيري دليلي هر به آزمايش محوطه به غير افراد ورود از.
 تحت گاز از استفاده به مجبور فشار آزمايش انجام براي اگر 

.نمائيد مرور را ايمني موارد كار شروع از قبل هستيد، فشار

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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تفاقاتي كه ممكن است رخ دهد فكر كنيد !در خصوص عدم تحمل فشار توسط تجهيزات و ا
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