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 شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

 (Crude Distillation Unit) خام نفت تقطير واحد در اي لوله ،2012 آگوست ماه در

 در مايع بصورت داغ و اشتعال قابل هيدروكربن و شد سوراخ كاليفرنيا در پااليشگاهي
 در كه داد تشكيل را بخاري ابر شد تبخير كه مواد از بخشي (1 تصوير) .شد جاري محيط

 از ناشي خوردگي علت به لوله خط پارگي .گرديد مشتعل حرارتي منبع با تماس اثر
 علل ساير با مقايسه در .باشد مي رايج اي پديده ها پااليشگاه در كه است سولفيداسيون

 ايجاد را زيادي نگراني و داشته بيشتري احتمال سولفيداسيون از ناشي خوردگي حوادث،
 باعث مثال دهد مي رخ وسيعي سطح در و يكنواخت بطور نسبتا خوردگي اين .است كرده
 .شود مي آن انفجار نهايتا و لوله خط ديواره شدن نازك

 واحد جنب اي لوله خط در باقيمانده مواد برزيل در پااليشگاهي در 2013 سال نوامبر در
  بود آن از حاكي شده انجام تحقيقات .(2 تصوير) گرفت آتش و كرده نشت خام نفت تقطير

 بر لوله جنس .(ميليمتر يك از كمتر) بود شده نازك بسياز لوله خط ديواره از بخشي كه
  در 1998 سال در .است شده استفاده استيل كربن ولي بوده فوالد آلياژ طراحي اساس
  شده استفاده لوله خط از بخش اين براي نامناسب لوله اساسي، تعميرات و توقف هنگام
 .است
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 !آنچه را جست و جو مي كنيد مي يابيد، نه آنچه را انتظار داريد
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ها هر چند كوچك را سريعاً گزارش كرده و تا رفع نشتي آنرا پيگيري نمائيد كليه نشتي. 
يك به شدن تبديل پتانسيل نشتي اين كه باشيد داشته نظر در فرآيندي بزرگ تجهيز و لوله خط يك در جزيي نشتي مديريت و مواجهه هنگام  

 .نمائيد اعمال و ريزي برنامه در كاركنان حفاظت جهت را الزم تمهيدات بنابراين .دارد را بزرگ نشتي
 از اطمينان براي .است رفته بكار مناسب جنس با بدرستي قطعات كه نمائيد حاصل اطمينان كنيد، مي تعويض را تجهيزي يا و لوله خط اگر  

  را قطعات كليه مجدد اندازي راه از قبل .كنيد پيروي  (Positive Material Identification-PMI) «مواد شناسايي» دستورالعمل از مواد جنس
 .دهيد قرار بازرسي مورد
 تجهيزات اين .برد مي سوال زير را مكانيكي يكپارچه مديريت برنامه بخشي اثر ها، نشتي از پيشگيري براي موقت هاي بست از مكرر استفاده  

  دستورالعمل از موقت، تعميرات انجام هنگام در .پذيرد صورت دائمي تعميرات واحد، توقف زمان در بايست مي و بوده موقت تعميرات عنوان به
 قرار دائم تعميرات برنامه در واحد توقف هنگام در كه كنيد حاصل اطمينان و كرده مديريت بخوبي را موقت تعميرات .كنيد تبعيت تغيير مديريت

 .باشد داشته
  نمائيد اجرايي را آنها مناسب، زمان در و داشته نظر مد را بازرسي گروه توسط شود ارائه پيشنهادات. 
 خوردگي از ناشي تغييرات تواند مي بازرسي گروه .است تغيير مديريت در موثر برنامه داشتن لوله، خطوط روي بر يكپارچه برنامه يك الزمه  

  تائيد در بازرسي گروه كه كنيد حاصل اطمينان .دهد تغيير آن با متناسب را بازديد هاي برنامه و كرده بيني پيش را احتمالي هاي خرابي و
 .باشد داشته مشاركت دهد، قرار تاثير تحت را لوله خطوط يكپارچكي تواند مي كه تغييرات نهايي

1 

2 

 در .است بوده ناموفق لوله خط تعويض يا و تشخيص در حادثه وقوع از قبل مكانيكي يكپارچه مديريت سيستم حادثه، دو هر در
 سيستم .است نكرده حاصل اطمينان صحيح و مناسب جنس با لوله تعويض از پااليشگاه نگهداشت و تعمير مديريت 2013 سال حادثه

 .كند پيشگيري حادثه دو هر بروز از توانست مي موثر نگهداشت و تعمير مديريت و مكانيكي يكپارچه مديريت

www.iomosaic.com 

 2015مي   يكپارچگي مكانيكي
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 پيامهايي براي كاركنان شركتهاي صنعتي
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