
 شما چه كاري ميتوانيد انجام دهيد؟

  .گرفت آتش و كرده نشت نفت انفجار، اثر در .گرديد انفجار نهايتاً و F7 مخزن در فشار افزايش به منجر آب بخار حجم ناگهاني افزايش
 .گرديد اطفا كامل بطور سپس و داشت ادامه نيم و ساعت 2 مدت به سوزي آتش .يافت گسترش FCC واحد سمت به حريق سپس
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 آيا مي دانستيد؟
مواد با ناخواسته تماس از ناشي آب بخار انفجار مورد در زيادي گزارشات 

 (كنيد مراجعه 2015 اكتبر Beacon نشريه به) .دارد وجود داغ
بدان اين .يابد مي افزايش برابر 1600 بخار، توليد و تبخير زمان در آب حجم  

  به بخاري ميزان تواند مي (ليتر نيم تقريباً) آب پينت واحد يك كه است معني
   !كند توليد (ليتر 200 تقريباً) گالني 55 بشكه 4 كردن پر اندازه

 بود شده خارج سرويس از هفته 7 مدت به تعميرات انجام جهت پااليشگاهي 1991 سال در
  ظرفيت به (FCC) سيال بستر با كاتاليزوري كراكينگ واحد عمليات، مجدد شروع هنگام سپس

  8 و كشته نفر 6 حادثه اين در متاسفانه .شد انفجار و سوزي آتش دچار روز در بشكه 50000
 ميليون 44 توليد توقف از ناشي زيان و دالر ميليون 23 حادثه مالي خسارت .شدند مجروح نفر

  واكنش حادثه علت است؟ شده وحشتناك انفجار اين باعث چيزي چه .است شده گزارش دالر
  ساكن الكتريسيته يا و اشتعال قابل مواد نشت ،(Runaway Reaction) فرّار خيلي شيميايي

 !بود آب آن علت .نبود

  كاتاليست از سنگين نفت جداسازي منظور به فرآيند در كه (F7) فشار تحت عمودي مخزن
 فرآيندي تجهيزات تمامي از نفت ،Shut down هنگام در .گرديد منفجر شد مي استفاده جامد
  عنوان به .بود شده مهيا مجدد اندازي راه جهت و بازرسي سپس و بود شده تميز و تخليه

 ورود از قبل و فرآيندي تجهيزات از هوا خروج منظور به اندازي، راه دستورالعمل از بخشي
 در حرارت درجه عمليات، كاركنان نظر اظهار اساس بر .شود زده (Steam) بخار بايد نفت

  بنابراين .شود مي مايع به تبديل بخار از بخشي كه است پائين اي اندازه به فرآيندي تجهيزات
 راه دستورالعمل طبق .گرديد ارسال F7 مخزن سمت به و آوري جمع شده كندانس هاي آب

 والو .كنند تخليه F7 مخزن از را آب داغ، نفت ورود از قبل بايست مي عمليات كاركنان اندازي،
 و (بسته) نادرست موقعيت در ،F7 مخزن از آب ي تخليه مسير در (Block Valve) موجود

 .شد مي آب ي تخليه از مانع
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مجدد اندازي راه از قبل و تعميرات انجام از پس 
  كامال تجهيزات اين كه كنيد حاصل اطمينان تجهيزات،

  در قرارگيري براي را الزم شرايط و شده تميز
 .باشند داشته فرآيند

و كرده پيروي واحد اندازي راه دستورالعمل از  
 .باشيد نداشته آن از انحرافي

چك و مكتوب دستورالعمل از اندازي راه براي  
 فرآيندي واحدهاي از برخي .كنيد استفاده ليست

 زماني فاصله و بوده سرويس در متمادي ساليان
 چنين در .است زياد بسيار توقف و تعميرات بين

 خود حافظه به نبايد مجدد اندازي راه هنگام شرايطي
 .كرد اتكا

تجهيزات ساير يا و شيرها اندازي، راه طول در اگر 
  از قبل بودند نادرست فرآيندي شرايط و وضعيت در

 فرآيند، در آنها ي بالقوه تاثير درك و وضعيت تغيير
 .بگيريد كمك سايرين از

ًآب از تجهيزات كردن تميز و شستن براي تعميرات، انجام از قبل معموال  
 از مجدد اندازي راه از قبل توان مي را شده مصرف آب .شود مي استفاده

 آن تماس امكان تا كرد تخليه لوله خطوط و تجهيزات دست پائين نقاط طريق
 .باشد نداشته وجود ناسازگار يا و داغ مواد با
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