
 6 جوش نقطه با) سمي و اشتعال قابل گازي مركاپتان، متيل محتوي ريلي مخزن يك كلر، گاز و مركاپتان متيل ريلي مخازن انبارش و تخليه محل در
 و داد رخ شكستگي اينچ يك به اينچ 2 لوله Reducer رزوه اتصال محل ريلي مخزن ولو ناحيه در تخليه، هنگام .بود تخليه حال در (سانتيگراد درجه
 به فوتي 200 شعاع تا آتش هاي شعله .گرفت آتش شده توليد ابر امدادي نيروهاي رسيدن محض به .شد رها محيط در مركاپتان متيل از ابري

 سمي گاز تنفس دليل به نيز سوم نفر و شده كشته سمي گازهاي تنفس علت به كارگر دو .ديدند آسيب كلر تخليه محل در ها شيلنگ و رفته آسمان
 تقريباً) ريلي مخزن در موجود مركاپتان متيل محتويات تمامي .شدند محل ترك به مجبور مردم از نفر 2000 تقريباً .كرد فوت سوختگي اثر و

 اضافي والوهاي تخليه جريان مسير در ريلي مخزن دو هر در چه اگر .(1 تصوير) شد رها محيط در كلر پوند 26000 به نزديك و (پوند 150000

(Excess Flow Valve) لوله از مايع جريان ميزان كه شده برداشت چنين .است نشده بسته جريان توقف جهت والوها اين ولي داشت وجود 
  اي مالحظه قابل ميزان به داخل از (3 و 2 تصوير) شده شكسته اتصاالت .نيست اضافي والوهاي بستن به نيازي و بوده كم بسيار شده شكسته
 بخش .است داشته تحميل شده شكسته بخش روي بر (2 تصوير) بوده پوند 50 از بيش كه آن اتصاالت و لوله خط تمامي وزن .بودند شده خورده
 .است نداشته را كافي قدرت فلنج يا و جوش مانند اتصاالت ساير اندازه به و بوده متصل اي رزوه بصورت شده شكسته

 2001جوالي  14نشت مواد خطرناك از مخازن ريلي و مروري بر آتش سوزي ناشي از آن، ميشيگان،  گزارش حوادث مواد خطرناك،: منبع
 2002ژوئن  26ايمني حمل و نقل ملي آمريكا، واشنگتن  بورد
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 شيلنگ و ها لوله تمامي ريلي مخازن يا و تانكرها تخليه و بارگيري هنگام•
 لوله خط كارشناس از شد مشاهده نامناسبي شرايط اگر .كنيد بازرسي ها

 .كنيد درخواست را بيشتر بازرسي
  قطعات تعويض و بازرسي دستورالعمل كه كنيد حاصل اطمينان•

 اجرا مورد به تخليه عمليات در (غيره و ها شيلنگ والوها، اتصاالت،)
 .شود مي گذاشته

 بررسي را لوله خطوط (Support) نگهدارنده بارگيري و تخليه هنگام در•
 بهره هنگام و شود نمي متحمل را زيادي وزن كه نمائيد اطمينان و كرده

 دارد وجود مشكلي اگر .باشد نداشته ارتعاش و جابجايي براحتي برداري،
 درخواست را اصالحي كار راه ارائه و ارزيابي انجام لوله خط مهندس از

 .نمائيد
 والوهايي نصب جاري، والوهاي بر عالوه ريلي خودروهاي و تانكرها در•

 .دهيد پيشنهاد اضطراري شرايط در را دور راه از كنترل امكان با
 كننده خفه و سمي كه فرار مايعات و گازها تخليه و بارگيري هنگام در•

 شرايط در فرار كپسول يا فشرده هواي تنفسي دستگاه از استفاده هستند،
 .بگيريد نظر در را اضطراري

www.acutech-consulting.com 

 شما چه كاري می توانيد انجام دهيد؟

 مخازن محوطه در تخليه و بارگيري عمليات عنوان تحت مواد انتقال•
 مهمترين از يكي تجهيزات اين احتماالً ولي است ساده امري نظر به

 ذخيره بيشترين شايد .بود خواهد شما واحد فرآيند در ريسك عوامل
 است ساده عمليات چه اگر .باشد مخازن محوطه در خطرناك مواد

 بدنبال وخيمي نتايج آن شدن رها و بوده زياد بسيار مواد مقدار ولي
 .داشت خواهد

 اضافي والـوهاي به توان نمــي تانكــرها يا ريلـي مخازن در•
(Excess Flow Valve) كرد اتكا جريان توقف جهت انتقال مسير در. 

 بيش جريان ميزان كه انفجار زمان در جريان توقف جهت والوها اين
 يا شيلنگ از نشتي جريان مقدار .اند شده طراحي شد خواهد حد از

 كه نيست اي اندازه به بارگيري يا تخليه زمان در حتي لوله خط
 .شود مسير در اضافي والو شدن بسته باعث

 1شكل  2شكل  3شكل 
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