
يكون عندما تالحظ تسرًبا صغيًرا في أنبوب أو وعاء ، فمن المحتمل أن

دار قد يبدو ج. التسرب من صدع صغير أو ثقب في األنبوب أو جدار الخزان

:األنابيب أو الوعاء كما يلي

وب أو من الممكن أيًضا أن يكون التسرب الصغير هو أول اختراق كامل ألنب

د يبدو مثل ق. جدار الوعاء الذي تم إضعافه بشكل كبير بسبب التآكل أو التعريه

:هذا

ل كارثي ، إذا تم تخفيف مساحة كبيرة من الجدار ، فقد تكون جاهزة للفشل بشك

قد تؤدي جهودك . مع إطالق كمية كبيرة من محتويات األنبوب أو الخزان

ن لإلستجابة للتسرب إلى اضطرابات في األنبوب أو الخزان ، مما يزيد م

الضغط ، )قد تؤدي التغييرات المهمة في ظروف العملية الداخلية . احتمال الفشل

.إلى زيادة احتمال الفشل( درجة الحرارة ، معدل التدفق

ماذا تستطيع أن تفعل؟
بلغ عن إذا وجدت تسرًبا صغيًرا ألي معدة خاصة بالعمليات، أوالً ، أ

ة فكر في احتمال حدوث فشل كارثي ، وتأكد من أن خط. التسرب

.وث ذلكاالستجابة ستحمي األشخاص والممتلكات والبيئة في حالة حد

ص المواد فهم العواقب المحتملة لفشل كارثي بناء على معرفتك خصائ

ة، التآكل، القابلية لالشتعال، السمي)في تسرب األنابيب أو الخزانات 

درجة الحرارة، الضغط، معدل التدفق، )والظروف العملية ( الخ

.(.وكمية المادة، إلخ

عملية، استشارة الخبراء الفنيين في المصنع الخاص بك على هذه ال

اعدة والمواد، ومخاطر التآكل ومواد البناء، واالستجابة للطوارئ للمس

.في تحديد كيفية اإلستجابة بأمان إلى تسرب صغير

 حول التسريبات الصغيرة التي2011اقرأ نشرة المنارة لعدد أبريل

.أصبحت تسريبات كبيرة لمزيد من المعلومات

برعايةهذا العدد

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

www.aiche.org/ccpsرسائل للعاملين في الصناعة
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ماذا لو تحول هذا التسرب الصغير إلى تسرب كبير؟
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تسرب صغير يؤدي إلى فشل كارثي
(  ملم200)بوصة 8حادثة اكتشف فيها المشغلون تسرًبا صغيًرا في أنبوب 2019وصفت نشرة المنارة يونيو 

شل فجأة بينما كان يتم عزل األنبوب وإزالة الضغط منه ، ف. يحتوي على غاز هيدروكربون قابل لالشتعال

. لحسن الحظ ، لم تقع إصابات. وتم إطالق غاز قابل لالشتعال(1الشكل )بشكل كارثي 

خرج من عمود في حادثة أخرى ، في مصفاة تكرير بالواليات المتحدة ، الحظ المشغلون تسرًبا في أنبوب ي

، 2ال األشك)يحتوي األنبوب على ارتفاع في درجة حرارة زيت الغاز الخفيف . الغالف الجوي لوحدة الخام

زيت الغاز خالل االستجابة للتسرب، فشل األنبوب بشكل كارثي مما أدى الى اإلفراج عن كمية كبيرة من(. 3

أشخاص وتعريض اآلخرين للخطر 6في إصابة ( 5الشكل )تسببت الحرائق الناتجة (. 4الشكل )الساخن 

تم إغالق . طلب اآلالف من الناس في المجتمع المحيط الرعاية الطبية. وتسببت في أضرار كبيرة للمصفاة

.أجزاء مهمة من المصفاة لعدة أشهر

هل تعلم؟
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2018، ديسمبر 505-502، الصفحات ( 4)37سير سالمة العملية " أال نوشك على االنتهاء من هذا المشروع؟: إعادة النظر في التآكل تحت العزل. "موري ، أ. 1:المراجع
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