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 آيا مي دانستيد؟

 تواند مي مختلف اشكال به تجهيزات ساير و مخازن در خوردگي
 :مثال براي .باشد خطرناك بسيار
قابل بخارات شدن پراكنده و خروج باعث مخازن شدن سوراخ  

 .شود مي اطراف محيط در سمي و اشتعال
ساير و لوله خطوط مخازن، ي ديواره ضعف باعث خوردگي 

 شرايط تجهيزات اين كه شود سبب احتماالً و شده تجهيزات
 .نكنند تحمل را عملياتي نرمال

ضعف دچار باشند داشته خوردگي شدت به كه تجهيزاتي 
  را انسان وزن تحمل احتماالً مخزن سقف .شوند مي ساختاري

  هاي گاه تكيه و شوند مي شكسته لوله خطوط داشت، نخواهد
  و تجهيزات فروريختن باعث است ممكن شده خورده

 .شوند استراكچرها

 مصرفي سولفوريكِ اسيد مخزن پااليشگاه، يك آلكيالسيون فرآيند در 2001 سال در
  8 و كشته نفر يك حادثه اين اثر در (1 شكل).شد منفجر (هيدروكربن مقداري حاوي)

  خسارات و شد رودخانه وارد بود يافته نشت كه سولفوريكي اسيد .شدند مجروح نفر
  از يكي تعمير مشغول مخازن محوطه در پيمانكاران .آورد بار به را محيطي زيست

  در اشتعال قابل بخارات گرم، كار انجام از ناشي جرقه ناگهان كه بودند پالتفرمها
 و خوردگي شدت علت به متوالي سال چندين طي مخزن اين .كرد مشتعل را مخزن

 نواقص تمامي حادثه، وقوع از قبل .است بوده متعددي هاي نشتي داراي پوسيدگي
  به منجر قبل ماه چندين كه نواقص از يكي ولي بود شده رفع ها نشتي به مربوط
 سوراخهاي حادثه، وقوع زمان در .بود نگرفته قرار تعمير تحت هنوز بود شده نشتي
 اپراتور حادثه، از قبل هفته چند .بود نشده گزارش مخزن ديواره و سقف در جديد

  باالي غلظت علت به نيز گرم كار انجام مجوز و كرده گزارش را «ناايمن شرايط»
 مديريت سوي از اقدامي هيچگونه اينحال با ولي بود شده رد اشتعال قابل بخارات

 .بود نگرفته صورت خوردگي رفع جهت

 داده رخ خوردگي علت به ديگري پااليشگاه در فوت به منجر حادثه 2016 ژانويه در
  به (Level) مايع سطح و دما گيري اندازه جهت اپراتور شب، شيفت هنگام در .است

 بايد اپراتور منظور اين براي (2 شكل) .كند مي مراجعه مخازن محوطه به دستي روش
  به ندادن پاسخ و مراجعت عدم علت به مدتي از پس .برود مخزن سقف روي به

  همكاران، .گردند مي وي دنبال به و رفته مخازن محوطه به وي همكاران بيسيم،
  (3 شكل) .كنند مي مشاهده را مخزن سقف در شده ايجاد سوراخ و اپراتور خودروي

 پيدا مخزن كف در وي جسد و كرده سقوط مخزن داخل به سقف سوراخ از اپراتور
  همين به بود، شده پوسيده و خورده داخل از مختلف نقاط در مخزن سقف .شود مي

 .است كرده سقوط مخزن داخل به اپراتور دليل

www.chilworthglobal.com 

 مخزن ذخيره اسيد سولفوريك مصرفي پس از انفجار: 1شكل 

 شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

به را مخازن در شده ايجاد هاي سوراخ و شديد هاي خوردگي  
  نگرفت، صورت آن رفع براي اقدامي اگر .كنيد گزارش مديريت

 .بورزيد اصرار خود نگراني بر لزوم صورت در و نشده تسليم
طراحي آنها روي بر تردد امكان كه تجهيزاتي روي بر هرگز 

 دارند خوردگي كه تجهيزاتي روي بر .نگذاريد قدم است، نشده
 .باشد نداشته را شما وزن تحمل است ممكن نرويد، راه

ظروف، لوله، خطوط هاي گاه تكيه لوله، خطوط در خوردگي 
  كاري، هاي ايستگاه ها، پلكان ها، نردبان تجهيزات، گاه تكيه

  را ديگري مهم تجهيز هر يا و ساختمان فلزي هاي استراكچر
 .نمائيد گزارش

 سوراخ در قسمت فوقاني مخزن روغن داغ: 3شكل 

 مخازن روغن داغ: 2شكل 
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