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Topic Critical safeguards must be kept functional! 
 

 
In 1999, a partial power outage (in this case an electrical failure without loss of steam pressure) led to a 
catastrophic overpressure in several pressure vessels in an alumina slurry digestion / flash system. It 
caused a vessel to rupture in a Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE). The shockwave and the 
released hot caustic liquid injured 29 people – several permanently. Damage was in the tens of millions of 
dollars. Fortunately there were no fatalities. The plant had been designed with several layers of protection, 
but on the day of the accident several were not working: 
 

 The pressure control system was in manual mode so the operator  
could apply additional pressure to push the slurry through before it  
could solidify. 

 The high pressure interlock was in bypass mode to give the 
operator additional flexibility by going above design pressure. 

 The pressure relief valves had been disabled because they had 
been leaking after previous openings. 
 
The site was in the habit of bypassing / disabling the safeguards to maintain production. They rationalized 
this because their process had a tendency to solidify if it wasn’t kept moving (by steam pressure). When a 
partial power trip occurred the system pressure increased. However, since the pressure interlock was 
bypassed and too many relief valves were disabled, the pressure built up to unsafe levels.. 
Operate equipment within its limits all the time – with all safeguards in place.  
 

Did you know? 
 
 High pressure shutdown systems or other safety-related protections should never be bypassed without 

following standard operating procedures (for example, if a safety system must be disabled during a 
normal startup) or using temporary Management of Change (MOC) systems. Temporary MOCs may be 
used to manage bypasses for a short time while something is repaired, as long as you take other 
temporary measures to ensure you aren’t increasing risk.  

 It’s not unusual for relief valves to fail to reseat completely after they have done their critically important 
job once. 

 Closing the block valve under a relief device is a potentially significant risk increase and should only be 
considered after careful evaluation of all mitigation options. Typical “safety system impairment standards” 
require following administrative measures like tagging, logging and communication to facility 
management. 

 Your safeguard systems are typically intended be challenged by a real ”process demand” less than once 
per year. If a safety system is being activated more often than that there may be a problem with your 
process design. 

 

What can you do? 
 
 Understand the major hazards at your plant. 
 Know the critical safeguards against those hazards and be sure they are working properly. 
 If you regularly have to operate with critical safeguards bypassed or impaired, report this to 

management. 
 Do not place automatic controls, do not bypass interlocks nor disable relief valves. 
 If there is no other choice while something is being repaired, use Temporary MOC procedures to 

manage disabling / impairing of safety systems for a short time, with all affected persons made aware of 
this. 

 Make sure that unreliable controls and safeguards are considered in Process Hazards Analysis reviews. 

 

“Your safety is built in layers. Make sure they are working!” 
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Topic కీలకమ ైన రక్షణ పరకిరాలను ఎపపుడును వినియోగానికి అనువపగా ఉండేలా చూసుకోవాలి!!! 
 

1999వ సంవత్సరంలో క ంత్ ఫాగములో విద్ఽుత్ పడు అగుట వలన (ఈ కేసఽలో సీ్మ్ రెజరు త్గగ క ండా ఎలక్ీికల్ పరభలయుర్) రనఽ మెాద్ంగ 
మామి వివిధ వెస్రసలససలో డనాన్నన రంచి, అలయుమినా స్ా మిి డ ైజిషణ్ / ఫ్ా ష్ స్సీం లో. దాన్న ెఫావం వలన వెస్రసల్ బద్ద ల ైనది. మమిగే దాెవణం 
వుకోచం చ ంది ఆవిమి వలన రెల డుక  దామి తీస్ంది. ఈ షక్ వేవ్ కస్ీ క్ దాెవణం దాామ విడుద్ల ై 29 మందిన్న గయాలక  గుమిచేస్ంది. క ంత్ 
మందిక్ తీవ ెా్ాత్ గయాలనఽ మిగియౌచింంది.ద్ఽల, మియౌయనా డాలరా నషీ న్నన కయౌగించింది. అద్ిషీవాత్తు  పెణానన్న కల గ లసద్ఽ.  

మెాద్ం జమిగిన పా ంట్ అనేక అంచల వమీగ భద్తెా వలయాలతో డిజ ైన్ చేస్రు. కన్న మెాద్ం సంబవించిన మోజున అంద్ఽలో చాల భద్తెా 
వలయాల  న్నచేయలసద్ఽ.  

1. డనాన్నన కంటరె ల్ చేస్ర స్సీం మానఽువల్ గ న్నచేస్రది అంద్ఽవలన ఆమేటర్ అధిక  

డనాన్నన వుయోగించి సామిిన్న బయటక  తోస్రస్రు. లసక పొ తే అది గడడ  కటటీ క  పో భేది.  
2. అధిక డన ఇంటర్ లాక్ బ ైపస్ లో ఉండుటవలన ఆమేటర్ డిజ ైన్ రెసర్ కనాన అధిక  

డనాన్నన ఇవాగయౌగడు. 
3. డనాన్నన విడుద్లచేస్ర వల లు య్క ా  ఉండుటవలన న్నచేయక ండా చేస్రు.  

ఉత్త్తు న్న న్నరాహ ంచడాన్నక్ స్రైటటలో మికమలనఽ బ ైపస్ చేయడము / న్న చేయక ండా చేయడము ఈ పా ంటరా  అలవటట. భలా 
అలవటటచేయడాన్నక్ వమి పెస్రస్ లో డనాన్నన బయటక  ంకపో తే గడడ కటటీ  లక్షణం కయౌగివుండటం వలన ఒక పక్షికముగ విద్ఽుత్ న్నల ుద్ల 
జమిగినుడు సంబవించినుడు, స్సీంలో డనము అధికబ ైనది. అభతే డనము ఇంటర్ లాక్ నఽ బ ైపస్ చేయడము వలన, చాల మియ్ఫ్ 
వల ాలనఽ న్నచేయక ండా చేస్రు, త్ద్ాయమ డనం బాగ రమిగిపో భ,మెాద్ు ల వెల్ క  చేరుక ంది.  

కమాగరు యంతాెలనఽ బద్ెతా యౌమిట్స లోనే, విన్నయోగించండి. అన్నన రక్షణామికమలనఽ త్మ స్ా నలలో వుంచండి. ఇది చాలా ముఖ్ుబ ైనది.  
మీకు తెలుసా: 
 అధిక డనము వచిచింనుడు షట్ డౌన్ ఆభె స్సీం, భత్ర భద్ెతా రక్షణ అంాలనఽ ఎుడా స్ీ ండింగ్ ఆమేట ంగ్ పోె స్జరున 

అనఽసమించక ండా బ ైపస్ చేయమద్ఽ (ఉదా: స్ీ రీ్ అప్ ఒక భద్తెా మికమన్నన వడక ండా చేయాలంటట ) లసదా తాతాాయౌక యాజమాను 
ద్ద త్తన్న మామచింలంటట (MOC). తాతాాయౌకముగ క న్ననసమయాలలో క న్నన యంతాెలనఽ క ంత్ సమయం బ ైపస్ చేస్, క న్నన మరమత్తు లనఽ 
న్నరాహ ంచవచఽచిం. అటటవంట  మిసఽు త్తలలో కయడా ఎద్ఽరభేు ెమాదాలనఽ అంచనా వేస్, న్నవరనోపయలనఽ అమల  చేయాయౌ త్దాామ 
మెాద్ు ాతాన్నన త్గిగ ంచాయౌ . 

 మియ్ఫ్ వల ాల  న్న చేయకపో వడం సరా స్ధారణం, వట  న్నరాహణ చేస్నట కీ కయడా అవి ఒకాస్మి న్నచేయకపో వచఽచిం. 
 మియ్ఫ్ వల్ా క  క్ంద్నఽనన బాా క్ వల్ా నఽ మూస్వేయడం అంటట క ంత్ మిస్ా తో కయడుక ననది. అన్నన అవకాలనఽ గమన్నంచిన త్మాత్నే 

అటటవంట  న్నరణయాన్నక్ మవయౌ. భద్ెతా స్సీం ఇన్ రైడ్ స్ీ ండర్డ్, అనఽసమించి న్నరాహణ బ సర్స అనగ, టాుగింగు, లాగింగ్ మమియు 
సమానము భవాడం – యంతాెలనఽ వడే వమిక్ సమాచామన్నన అందించడం. 

 మీ భద్తెా మికమల  (స్సీమ్స) సంవత్సరం లోర పెస్రస్ డిమాండ్ వలన సమిచఽచఽకోవయౌ. భద్ెతా స్సీం సంవత్సరం లోర త్రుచఽగ మిరైరుా  
వసఽు ంటట – డిస్రైన్ లోముగ ఫావించాయౌ. 

మీరు ఏమి చేయాలి: 
 మీ పా ంట్ యొకా అత్ుంత్ రద్ద  మెాద్లనఽ అరధం చేసఽకోండి. 
 మెాదాల  సంబవించినుడు వట  న్నవరణక  విన్నయోగించే మికమల  సమిగగ  న్నచేసఽు నానయ లసదా ఒక స్మి సమిచేసఽకోండి. 
 త్రుచఽగ ముఖ్ుబ ైన బద్ెతా యంతాెంగలనఽ బ ైపస్ / న్నచేయక ండా ఆమేషన్ చేసఽు ంటట మీ యాజమానాున్నక్ త యౌయ చేయండి. 
 ఆటర మాట క్ కంటరె ల స నఽ వడవద్ఽద . ఇంటర్ లాక న  బ ైపస్ చేయాకండి, మియ్ఫ్  వల ానఽ న్నచేయక ండా చేయకండి. 
 ఏ మారగ ము లసన్న క్షములో తాతాాయౌకంగ MOC పొె స్జరున అనఽసమించి, డిజ ైబుల్ / న్నచేయక ండా భద్ెతా స్సీంనఽ క ంత్ సమయం 

మాత్ెబ  విన్నయోగించండి. ఆ ెదే్ంలో న్నచేస్రవరంద్మిక్ దాన్నగుమించి త యౌస్ వుండాయౌ. 
 మీ పెస్రస్ భద్తెా గరుడ ల , గుమించే ఆలోచించేటుడు – నమాకం లసన్న కంటరె ల్స గుమించి మివయు చేయండి. 
మీ భద్రతా వయవసథ  అంచలన్చేలగా నిరిితమ ైనది. ఆ అంచన్ాలవారి భద్రతవలన సరగిాా  పనిచేసుత ందో  లేదో  గురతతరగండి!!!  

 


