
  مشاهده فرآيندي ظروف يا و لوله خط يك در را كوچكي نشت كه زماني
  ويا جزئي ترك يك علت به نشتي كه دارد وجود امكان اين كنيد، مي

  ديواره يا لوله خط .باشد ظرف ديوارۀ يا و لوله خط در ريز سوراخ
 :بود خواهد زير شكل به ظرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اثر در ظرف يا لوله خط ديوارۀ شدن نازك دليل به كوچك نشتي شايد يا
 :شود مي ديده زير شكل در كه باشد فرسايش يا خوردگي

 

      

      
 
 
 
 

  حادثه تا مهياست شرايط باشد، شده نازك ديواره از وسيعي سطح اگر
 منتشر محيط در محتويات از زيادي مقادير و پيوسته وقوع به بزرگي

  احتمال است ممكن نشتي، محل تعميرِ  اصالح براي شما تالش .شود
  فرآيند داخلي شرايط در عمده تغييرات با .دهد افزايش را حادثه بروز

  حادثه بروز و نقص ايجاد احتمال است ممكن (دبي حرارت، درجه فشار،)
 .يابد افزايش نيز

 شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

 به يك نشتي بزرگ شود؟كوچك تبديل چه اتفاقي مي افتد اگر نشتي 

آن ابتدا كرديد، مشاهده فرآيندي تجهيزات در كوچكي نشتي اگر  
  در را بزرگ اي فاجعه به آن شدن تبديل احتمال .نمائيد گزارش را

  آن اصالح و تعمير هنگام در اگر كه يابيد اطمينان و بگيريد نظر
  تامين زيست محيط و تجهيزات افراد، حفاظت دهد، رخ اي فاجعه

 .است شده
يا لوله خط از كه موادي ماهيت اطالعاتتان، و دانش اساس بر  

  و (غيره و خورندگي سميت، اشتعال، قابليت) كند مي نشت ظرف
  و بررسي را (غيره و مواد حجم دبي، فشار، دما،) فرآيندي شرايط

 .باشيد مطلع بزرگ حادثه يك تبعات از
با كوچك، نشتي يك مورد در ايمن واكنشِ و اقدام منظور به  

 خوردگي، مواد، فرآيند، هاي حوزه در واحد فني متخصصين
 .نمائيد مشورت اضطراري شرايط و تجهيزات جنس

به كوچك نشتي يك تبديل چگونگي مورد در بيشتر اطالع جهت  
 .كنيد مطالعه را 2011 آوريل به مربوط Beacon نشريه ،بزرگ
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 نشت جزئي فاجعه به بار مي آورد
  اشتعال قابل هيدروكربن محتوي (ميليمتر 200) اينچ 8 لوله خط حادثۀ ژوئن، ماه  Beaconنشريه در

  فشار اينكه رغم علي .شد داده توضيح بوده شده شناسايي اپراتور توسط كه كوچك نشتي يك اثر در
  گاز و (1 تصوير) داده رخ حادثه ناگهان بود، شده انجام نيز جداسازي اقدامات و يافته كاهش لوله خط
 .نداشت بر در مجروحي حادثه اين خوشبختانه .است شده رها اشتعال قابل

  لولۀ خط روي بر را كوچكي نشتي اپراتور متحده، اياالت پااليشگاههاي از يكي در ديگري حادثه در
  درجه با سبك گازوئيل محتوي لوله خط .كند مي مشاهده خام نفتِ واحدِ در اتمسفريك برج از خروجي
  گازوئيل از زيادي حجم و منفجر لوله خط نشتي، تعميرِ هنگام در .(3 و 2 تصوير) است بوده باال حرارت

  در كاركنان ساير ديده، آسيب نفر 6 (5 تصوير) سوزي آتش اثر در .(4 تصوير) شود مي پراكنده داغ
 در مردم از نفر هزاران .است شده تحميل پااليشگاه به اي عمده خسارات و گرفته قرار خطر معرض
  سرويس از  ها ماه نيز پااليشگاه از مهمي هاي بخش و شدند پزشكي خدمات نيازمند پااليشگاه اطراف
 .بود شده متوقف و خارج

 آيا مي دانستيد؟
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 نشتي قابل مشاهده
ساير نقاط در خط لوله  از سوراخ ريز

 !در شرايط خوبي است

ضخامت اصلي ديواره  
 خط لوله يا  ظرف

ضخامت اصلي ديواره خط  
 ظرفلوله يا  

ولي ساير نقاط خط لوله مانند  
 قوطي نوشابه نازك شده است

 مشاهدهنشتي قابل 
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