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يحتوي على األمونيا السائلة تسربت بسبب تآكل ) سم ١٠(بوصة  ٤أنبوب مقاس •
قد . كانت جودة عزل األنابيب سيئة مما يسمح للمياھأن تنقع في العازل. واسع النطاق

تم تفتيش نظام األنابيب جزئيا خالل الفحص الشامل السابق، ولكن لم يتم فحص ھذا 
.الجزء بالذات من األنابيب

 األنبوب جدار ترقق بسبب تمزق لالشتعال القابلة للغاز )سم ٢.٥( بوصة ١ تغذية خط•
 كان فشل الذي األنبوب .الغاز حريق في تسبب مما العزل، تحت التآكل بسبب وذلك
تدفقيوجدالألنهالوقتذلكفالتشغيلقيدفالواقعفيكنلموالذيجانبمجرى

( ) ز
ما يمكن أن يحدث؟ ١ ٢

 تدفق يوجد ال ألنه .الوقت ذلك في التشغيل قيدفي الواقع في يكن لم والذيجانبيمجرى
 أنبوب من )فھرنھايت ١٧٥( مئوية درجة ٨٠ حوالي برودة، أكثر كان الخط، خالل من

 في الرطوبة أو البخار أن الكفاية فيه بما منخفضة الحرارة درجة كانت .الرئيسية العملية
 تتبخر ال المعزول باألنبوب اتصلت التي السائلة المياه أن وحيث تتكثف، أن يمكن الھواء
.احتماال أكثر التآكل تجعل التي الظروف وخلق التالف، العزل مع باالقتران ھذا، .بسرعة

ھل تعلم؟

٣

)درجة فھرنھايت ٣٥٠–٢٥( .درجة مئوية ١٧٥و ٤قد يكون مصدر قلق لدرجات الحرارة للمعدات تحت الخدمة فيما بين ناقص   CUIوتشير المؤلفات أن 
:ما يلي CUIبعض العوامل المشتركة والتي تساھم في حدوث ال

ھذا يمكن أن يزداد تعقيدا إذا كان ھناك تلوث كيميائي مسبب . المياه في العزل، إما بسبب التخزين غير الصحيح قبل التثبيت، التركيب غير الصحيح أو أو التلف بعد التثبيت
ل ال ف ق ال ا ال أللتآكل ة ال ال ا ال الق ال ل ال ثل ا الكل أ أ ا ل لقة ت ال ة ائ الك ا ال ا األ ثال ال ل ل

م ل

أمثلة من العزل التالف -) ٢(و ) ١(
التآكل الناتج عن العزل التالف -) ٣(

ھو تآكل األنابيب، والخزانات، أو غيرھا من المعدات  (CUI)التآكل تحت العزل 
العزل الذي به . التي تحدث بسبب المياه المتواجدة تحت العزل أو المواد المقاومة للنيران

خلل أو تلف كثيرا ما يكون مصدرا للمياه التي تسبب التآكل، والعزل يقوم أيضا بإخفاء 
.األضرار التي اليمكن أن تعلم عنھا

ماذا تستطيع أن تفعل؟

ن و معلى سبيل المثال، األحماض والمواد الكيميائية المتعلقة بعمليات أخرى، أو الكلوريدات مثل الملح من الجو بالقرب من المياه المالحة أ -للتآكل من المياه المنقوعه في العزل 
.المواد الكيميائية الخاصة بإزالة الجليد

في مناطق أبعد من مكان التسرب مما كان متوقعا،  CUIقد تحدث . يمكن للماء أو سوائل أخرى أن تتدفق من خالل أنواع معينة من العزل واالبتعاد عن مصدر التسريب 
.خصوصا في المناطق المنخفضة

.الثقوب أو التسربات الصغيرة خالل العمليات من الحشوات والتجھيزات تحت العزل، والتي قد تبقى غير مكتشفة حتى يسبب الضرر تسرب أكبر 

:لموظفي بناء وصيانة المصنع
.وھذا يشمل األغطية المناسبة واألختام على العزل، والطالء المناسب من المعدات التي يتم عزلھا. تأكد من أن يتم تثبيت العزل دائما وفقا لإلجراءات المحددة 

.إذا كان يجب إزالة العزل، تأكد من حماية العزل المزال حتى يتم االنتھاء من العمل بشكل صحيح وإعادة تركيبه  يب ر وإ يح ب ن ھ م ي ى ز ز ي ن ز إز يجب ن إ
إذا كنت ترى أدلة على التآكل، أرفع تقرير بذلك إلى اإلدارة بحيث . عند إزالة العزل للقيام بأعمال الصيانة، إستفد من ھذه الفرصة إللقاء نظرة على المعدات تحت العازل 

.يمكن للخبراء فحص المعدات

:لمشغلي عمليات المصنع 
أثناء العمل في المصنع، وتقديم تقرير بالمالحظات الإلدارة بحيث العزل التالف يمكن إصالحه  CUIابحث عن األضرار التي لحقت العزل أو غيرھا من عالمات 

.ويمكن أن تتفقد المعدات المعزولة إذا لزم األمر
.عندما االنتھاء من أعمال الصيانة، تحقق من العزل للتأكد من أنه تم استبداله بشكل صحيح

.إذا تلف أي عازل في أثناء عملك، أرفع تقرير بذلك وتأكد من إصالحه
يمكنك أيضا قراءة المزيد عن الحوادث المذكورة أعاله في ھذه المقالة من  .CUIعلى سبيل مثال آخر من www.sache.orgفي  ٢٠٠٥راجع المنارة لعدد فبراير 

زلة Vفا lة تق ال ة ال ال ات ٢ا٣٣٥)١(٢٨ل ٩
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