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 دردسري مضاعف –مسير و تجهيز مسدود شده 

 آيا مي دانستيد؟

 را اي حادثه (CSB) آمريكا در شيميايي حوادث بررسي هيئت
 (1 شكل) ونت مسير فرآيندي اختالالت اثر در كه كرد بررسي

 Waste) ضايعات تعادل مخزن روي بر فشار كاهش مسير و

Surge Tank) تعميرات كاركنان كه زماني .گرديد گرفتگي دچار 
 فشار كردند، مراجعه مخزن نمودن تميز و كردن باز براي

 شده (2 شكل) درپوش شدن پرتاب باعث سيستم در باقيمانده
 وقوع به حادثه اين چرا .كشاند مرگ كام به را نفر سه هر و

 كاركنان بود فشار تحت مخزن كه زماني چرا پيوست؟
 فرآيند اندازيِ راه هنگام در كردند؟ باز را آن درب تعميرات

 بود شده ارسال مخزن به (Off-Spec) كيفيت فاقد محصوالتِ
 مسدود سپس .است يافته تجمع مخزن در نيز حاصله گاز و

 مخزن فشار تا شده باعث فشار كاهش سيستم مسير شدن
 و بوده گرفتگي دچار نيز (Gauge) فشار نشانگر .يابد افزايش
 .است نداده نشان را فشاري هيچگونه بنابراين

 باعث شوند مي گرفتگي دچار كه تجهيزاتي و مسيرها 
 معموالً ايمن، صورت به آنها رفع و بوده مزاحمت

 ممكن تجهيزات و مسيرها اين .است ساز دردسر كاري
 مسدود باعث و بوده متصل ها دستگاه ساير به است
 فشار كاهش مسيرهاي يا و دقيق ابزار تجهيزات شدن
 .شوند

مواد، باالي ذوب نقطه .دارند متنوعي علل ها گرفتگي  
 خورنده مواد يا و فرآيند مسير در جامد مواد وجود

 كردن باز معموالً .شوند گرفتگي سبب توانند مي
  جداسازي عمليات نيازمند شده مسدود مسيرهاي

(Isolation) انجام اقدامي هر از قبل بايد كه بوده  
 (LOTO) .گردد

انجام مراحل تا شود تهيه مناسبي دستورالعمل بايد 
 مسير كردن باز از قبل را صحيح هاي روش و كار

 .باشد كرده مشخص

از اي نشانه معموالً تجهيزات، و مسيرها شدنِ مسدود 
  افزايش فرآيند، در اختالل مانند مشكالت ساير

 در حتي را گرفتگي گونه هر .باشند مي .. يا و خوردگي
 .نمائيد گزارش فرآيند در جزيي اشكاالت اثر

مشكالت ساير بروز و اختالل از جلوگيري منظور به 
 يا و مسيرها در مكرر هاي گرفتگيِ بايد فرآيند، در

 قرار بررسي مورد گرفتگي رفع بر عالوه تجهيزات
 .گيرند

شده، مسدود تجهيزات يا و مسيرها كردن باز از قبل  
 مطمئن و كرده مرور را گشايي باز اقدامات و مراحل
 .نشود ايجاد ديگري خطرات كار انجام هنگام كه شويد

گرفتگي مسير ونت: 1شكل   

برآمدگي درپوش: 2شكل   
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