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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:  

1. The pressure control system was in manual mode so the  

operator could apply additional pressure to push the slurry  

through before it could solidify.  

2. The high pressure interlock was in bypass mode to give the  

operator additional flexibility by going above design pressure.  

3. 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.  

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 

 

 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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1999 లో, క ొంత భాగొం విద్యుతతు  నష్ట ొం కారణొంగా (ఈ సొంద్రభొంలో ఆవిరి ఒత్తు డి నష్ట ొం లేక ొండా ఒక విద్యుత్ వ ఫైలుొం) ఒక అలయుమినా 
ముద్ద  జీరణకరియ / ఫ్ాా ష్ ససిట మ్ లో పల  పీడన పాతరలోా  ఒక విపతతు  తీవ్ర వ్త్తు డికర దారితీసిొంద.ి మరుగుతతనన ద్రవ్ొం విసు రిసయు నన ఆవిరి 
విస్ఫ ోటనొం (బా్లవ్) లో ఒక పాతర పగిలిపఫ వ్డానికర కారణమ  ొంది. షాక్ వవే్ వ్లన విడుద్ల ైన వడేి కాసిట క్ ద్రవ్ొంతో  29 మొంది గాయపడాా రు 
– అనేకమొంది శాశ్వతొంగా. పద్యల కోటా డాలరాలో నష్ట ొం జరగిిొంది. అద్ృష్ట వ్శాతతు  ఎవ్రూ మరణ ొంచలేద్య. ఈ పాా ొంట్ అనకే రకాల రక్షణ 
పొ రలతో రూపొ ొందిొంచారు, అయితే పరమాద్ొం జరిగిన రోజున క నిన రక్షణ పరికరముల  పనిచేయలేద్య:  
1. పీడన నియొంతరణ వ్ువ్సథ  మానయువ్ల్ మోడ్ లో ఉొంది కాబటటట  ముద్ద  న టట డొం క రక  ఆపరేటర్ 

అద్నపు పరజర్ అప్లా  చేయాలి. లేకపఫ తే ముద్ద  అతతక ొని పఫ తతొంది.   
2. ఆపరేటర్ కర అనయకయలముగా వ్ుొండాలని హ ై పరజర్ ఇొంటర్ లాక్ ని బ ైపాస్ మోడలా  ఉొంచేరు. 
3.   పరజర్ రిలీఫ్ వాల్వ ల  లీక్ అవ్ుతతనానయని, వాటటని బ ైపాస్ చశేారు.  
ఉతపత్తు ప్ై ద్ృష్ిటవ్ుొంచి, భద్రతా కవ్చముల  బ ైపాస్ చేయుట లేదా ఆపివేయుట ఈ పాా ొంటులో  
అలవాటు. వారు దీనిని హేతతబదీీ కరిొంచారు, ఎొంద్యకొంట,ే అద ికద్లక ొండా ఉొంచనటాయితే  
(ఆవిరి పీడనొం దావరా) ఘనీఘితొం అయియు సొంభావ్ుత ఉొంది. పాక్షిక పవ్ర్ టటరప్ సొంభవిొంచినపుపడు ససిట మ్ పరజర్ ప్రిగిొంది. అయితే, 
పరజర్ ఇొంటర్ లాక్ బ ైపాస్ చయేబడిొంది, అనేక రిలీఫ్ వాల్వ ల  నిలిపవిేయబడాా యి కనయక, ఈ పీడనొం అసయరక్షిత స్ాథ యిలక  ప్రిగిొంది. 

మీకుక్లతెలుసా? 
 హ ై పరజర్ ష్ట్ డౌన్ ససిట మ్ లేదా ఇతర భద్రతా సొంబొంధిత సొంరక్షణలనయ 

స్ాట ొండరా్ ఆపరేటటొంగ్ పొర సజీరుా  లేక ొండా ఎననడూ బ ైపాస్ చయేరాద్య (ఉదా. 
స్ాధారణ స్ాట రటప్ సమయొంలో భద్రతా ససిట మ్ విధిగా డసిబేుల్ చేయాలి) 
లేదా తాతాొలిక మేనేజ్ మ ొంట్ ఆఫ్ చేొంజ్ (MOC) ఉపయోగిొంచడొం దావరా. 
తాతాొలిక MOCల  తక ొవ్ సమయొంలో బ ైపాస్ లనయ నిరవహిొంచడానికర 
ఉపయోగిొంచవ్చయు, ఏద ైనా రిపేర్ చేయబడినపుపడు, మీరు పరమాదానిన 
ప్ొంచలేద్ని ద్యర వీకరిొంచి ఇతర తాతాొలిక చరుల  తీసయక ొంటుననొంత కాలొం.  

 ఒకస్ారి రిలీఫ్ వాల్వ పనిచసేినతరువాత అవి స్ాదారణముగా త్తరిగి 
పూరిుగా సీటటొంగ్  జరగవ్ు.  

 ఒక సహాయక పరికరొం కరిొంద్ బాా క్ వాల్వ మూసవిేయడొం ఒక సొంభావ్ు 
పరమాద్ ప్రుగుద్ల మరియు అనిన ఉపశ్మన ఎొంపికల  జాగితు గా 
మూలాుొంకనొం తరావత మాతరమే పరిగణ ొంచాలి. ఫస్ిలిటీ మేనేజ్మొంట్ క  
టాుగిొంగ్, లాగ్ చేయడొం మరియు కమూునికషే్న్ వ్ొంటట అడిమనిసేట ేటటవ్ 
చరులనయ పాటటొంచడొం క రక  స్ాధారణ భద్రతా వ్ువ్సథ  వ ైకలుత పరమాణాల  
అవ్సరొం అవ్ుతాయి.  

 మీరక్షణా వ్ువ్సథ ల  స్ాధారణొంగా సొంవ్తసరానికర ఒకస్ారి కొంటే తక ొవ్ ఒక 
నిజమ  న "పరకరియ డమిాొండ్" దావరా సవాల  చేయబడాలి. భద్రతా 
వ్ువ్సథ నయ మరిొంత తరచయగా కరియాశీలొం చేసనిటాయిత,ే మీ పరకరియ 
రూపకలపనలో సమసు ఉొండవ్చయు. 

మీరు ఏంక్లచేయగలరు? 
 మీ పాా ొంటులో గల ఆపద్లనయ గిహిొంచొండి.  
 ఆ అపాయాల నయొండి కరాష్ట మ  న రక్షణల  

త ల సయక ని అవి సకిమొంగా పనిచసేయు నానయని 
నిరాీ రిొంచయకోొండి. 

 ఒకవళే మీరు కిమొం తపపక ొండా కరాష్ట మ  న రక్షణల  
బ ైపాస్ లేదా క్షణీతతో ఆపరేట్ చేయవ్లసి వ్సేు , 
దీనిని యాజమానాునికర నివేదొించొండి. 

 ఆటోమేటటక్ కొంటోర ల్స ని ఉొంచవ్ద్యద , ఇొంటర్ లాక్ 
లనయ బ ైపాస్ చేయవ్ద్యద  లేదా రిలీఫ్ వాల్వ ల  
డిసబేుల్ చేయవ్ద్యద .   

 ఏద ైనా మరమమతతు  చేసయు ననపుపడు వేరే గతుొంతరొం 
లేకపఫ తే, తక ొవ్ సమయొం పాటు భద్రతా వ్ువ్సథ ల 
నిలిపవిేత/జత కటట డొం నిరవహిొంచడానికర తాతాొలిక 
MOC విధవిిధానాలనయ ఉపయోగిొంచొండ,ి దీని 
గురిొంచి పరభావితమ  న వ్ుక ు లొంద్రిక ీ
త లిసవి్ుొండాలి. 

 అవిశ్వసనీయ నియొంతరణల  మరియు రక్షణలనయ 
పరా సస్్ అపాయాల విశలాష్ణ సమీక్షలలో 
పరిగణ ొంచబడే విధొంగా చూసయకోవాలి. 

“మీ భద్రత అనేక రకాల రక్షణ పొ రలతో రూపొ ొందిొంచారు. అవి పనిచేస్ాు యని నిరాీ రిొంచయకోొండి!”   

 

 


