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TTRROOUUBBLLEESSHHOOOOTTIINNGG  MMAAZZZZEEII  IINNJJEECCTTOORRSS

WWhheenn  pprrooppeerrllyy  ssppeecciiffiieedd,,  iinnssttaalllleedd  aanndd  ooppeerraatteedd,,  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  pprroovviiddee  ttrroouubbllee--ffrreeee
ooppeerraattiioonn..    IInn  tthhee  rreeaall  wwoorrlldd,,  hhoowweevveerr,,  tthheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  ccaann  ccaauussee  aa
MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  ttoo  ddeeccrreeaassee  iinn  ppeerrffoorrmmaannccee  oorr  ffaaiill  ttoo  ppeerrffoorrmm  aallttooggeetthheerr..    TThheessee  ffaaccttoorrss
aarree  ddiissccuusssseedd  iinn  ddeettaaiill  bbeellooww..

AA..  IInnssttaallllaattiioonn  TTiippss

11..  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  sshhoouulldd  bbee  iinnssttaalllleedd  wwiitthh  tthhee  ffllooww  aarrrrooww  iinn  aa  hhoorriizzoonnttaall  oorr  uuppwwaarrdd
ppoossiittiioonn..    IIff  iinnssttaalllleedd  iinn  aa  vveerrttiiccaallllyy  ddoowwnn  ppoossiittiioonn,,  tthheerree  mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  55  ttoo  1100
ppssiigg  ooff  oouuttlleett  pprreessssuurree..

22..  TToo  ooppttiimmiizzee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr,,  tthheerree  sshhoouulldd  aallwwaayyss  bbee  ssoommee
ppiippiinngg  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  iinnjjeeccttoorr  oouuttlleett..    AAss  lliittttllee  aass  1122""  ooff  ppiippiinngg  wwoorrkkss  wweellll  wwhheenn
vveennttiinngg  ddiirreeccttllyy  ttoo  aattmmoosspphheerriicc  pprreessssuurree..

33..  AAllwwaayyss  uussee  ""ffuullll  ffllooww""  vvaallvveess  aanndd  ffiittttiinnggss  wwhheenn  ccoonnnneeccttiinngg  ttoo  aa  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr..
NNeevveerr  uussee  ppiippiinngg  oorr  ppiippiinngg  ffiittttiinnggss  ssmmaalllleerr  tthhaann  tthhee  ppiippee  ssiizzee  ooff  tthhee  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr..

44..  DDoo  nnoott  oovveerr  ttiigghhtteenn  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  wwhheenn  aattttaacchhiinngg  tthheemm  ttoo  ppiippee  ooff  ffiittttiinnggss..    TThhee
uussee  ooff  aa  tthhrreeaadd  sseeaallaanntt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd..

55..  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  rreeqquuiirree  aa  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall  ttoo  ooppeerraattee  pprrooppeerrllyy..    NNoorrmmaallllyy,,  tthhee
oouuttlleett  pprreessssuurree  mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  2255%%  ttoo  3300%%  lleessss  tthhaann  tthhee  iinnlleett  pprreessssuurree  ffoorr
ssiiggnniiffiiccaanntt  ssuuccttiioonn  ttoo  ooccccuurr..    PPrreessssuurree  ggaauuggeess  aarree  vveerryy  hheellppffuull  iinn  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee
aaccttuuaall  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall..

BB..  SSoommee  SSiimmppllee  TTeessttss  TToo  DDeetteerrmmiinnee  WWhheetthheerr  oorr  NNoott  aa  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  iiss  WWoorrkkiinngg

11..  WWiitthh  tthhee  ssuuccttiioonn  lliinnee  ddiissccoonnnneecctteedd  aanndd  tthhee  iinnjjeeccttoorr  iinn  ooppeerraattiioonn,,  ppllaaccee  yyoouurr  ffiinnggeerr
oovveerr  tthhee  ssuuccttiioonn  ppoorrtt..    CCaann  yyoouu  ffeeeell  ssuuccttiioonn??

22..  WWiitthh  tthhee  ssuuccttiioonn  lliinnee  ddiissccoonnnneecctteedd  aanndd  tthhee  iinnjjeeccttoorr  iinn  ooppeerraattiioonn,,  ggeennttllyy  ddeepprreessss  tthhee
bbaallll  iinnssiiddee  tthhee  iinntteerrnnaall  cchheecckk  vvaallvvee  oonn  tthhee  ssuuccttiioonn  ppoorrtt..    AA    sslleennddeerr,,  bblluunntt  ttooooll
sshhoouulldd  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..    DDooeess  wwaatteerr  ssppuurrtt  oouutt  ooff  tthhee  ssuuccttiioonn  ppoorrtt??

IIff  yyoouu  ccaann  ffeeeell  ssuuccttiioonn,,  aanndd  wwaatteerr  ddooeess  nnoott  ssppuurrtt  oouutt  tthhee  ssuuccttiioonn  ppoorrtt  dduurriinngg  ooppeerraattiioonn,,
tthhee  iinnjjeeccttoorr  iiss  ggeenneerraattiinngg  aa  vvaaccuuuumm  aanndd  iiss  wwoorrkkiinngg  pprrooppeerrllyy..    IIff  yyoouu  ccaannnnoott  ffeeeell
ssuuccttiioonn,,  aanndd  wwaatteerr  ddooeess  ssppuurrtt  oouutt  tthhee  ssuuccttiioonn  ppoorrtt  dduurriinngg  ooppeerraattiioonn,,  tthhee  iinnjjeeccttoorr  iiss  nnoott
ggeenneerraattiinngg  aa  vvaaccuuuumm..
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CC..  RReeaassoonnss  WWhhyy  AA  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  MMiigghhtt  NNoott  BBee  WWoorrkkiinngg

11..  IInnjjeeccttoorr  iiss  DDaammaaggeedd::  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  aarree  mmaaddee  ffrroomm  eeiitthheerr  PPoollyypprrooppyylleennee  oorr
PPVVDDFF  ((KKyynnaarr))  tthheerrmmooppllaassttiiccss..    BBootthh  ooff  tthheessee  mmaatteerriiaallss  aarree  qquuiittee  rreessiissttaanntt  ttoo
aabbuussee..    TThheeyy  ccaann  bbee  ddaammaaggeedd,,  hhoowweevveerr,,  bbyy  oovveerr  ttiigghhtteenniinngg  aass  wweellll  aass  iimmppaacctt  oorr
bbeeiinngg  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  eexxcceessssiivvee  ttoorrssiioonn..    IIff  yyoouu  ssuussppeecctt  tthhiiss  ttoo  bbee  tthhee  ccaassee,,  eexxaammiinnee
tthhee  iinnjjeeccttoorr  ffoorr  ccrraacckkss,,  hhoolleess  oorr  ootthheerr  ssiiggnnss  ooff  ddaammaaggee..    IIff  aannyy  aarree  ffoouunndd,,  rreeppllaaccee
tthhee  iinnjjeeccttoorr..

22..  IInnssuuffffiicciieenntt  PPrreessssuurree  DDiiffffeerreennttiiaall::    MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  ttyyppiiccaallllyy  bbeeggiinn  ssuuccttiioonn  wwiitthh
aa  wwaatteerr  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall  ooff  aabboouutt  2200%%..    SSiiggnniiffiiccaanntt  ssuuccttiioonn  ddooeess  nnoott  bbeeggiinn
uunnttiill  tthhee  wwaatteerr  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall  iiss  iinn  tthhee  rraannggee  ooff  2255%%  ttoo  3300%%..    IInn  lliiqquuiidd
ssuuccttiioonn,,  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  rreeaacchh  mmaaxxiimmuumm  ssuuccttiioonn  wwhheenn  tthhee  wwaatteerr  pprreessssuurree
ddiiffffeerreennttiiaall  iiss  aabboouutt  5500%%..  IInn  ggaass  ssuuccttiioonn,,  ssuuccttiioonn  ccaappaacciittyy  iinnccrreeaasseess  uunnttiill  tthhee  oouuttlleett
wwaatteerr  pprreessssuurree  iiss  zzeerroo..    TThheerree  iiss  nnoo  wwaayy  ttoo  eessttiimmaattee  wwaatteerr  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall..
IItt  mmuusstt  bbee  mmeeaassuurreedd  wwiitthh  pprreessssuurree  ggaauuggeess  bbootthh  uuppssttrreeaamm  aanndd  ddoowwnnssttrreeaamm  ooff  tthhee
iinnjjeeccttoorr..
AAnn  iimmppoorrttaanntt  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  iiss  tthhaatt  tthheeyy  ddoo  nnoott,,  bbyy  tthheemmsseellvveess,,
ccrreeaattee  aa  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall..    BBootthh  tthhee  uuppssttrreeaamm  aanndd  ddoowwnnssttrreeaamm  pprreessssuurreess
eexxppeerriieenncceedd  bbyy  aann  iinnjjeeccttoorr  aarree  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  ssyysstteemm  iinnttoo  wwhhiicchh  tthhee  iinnjjeeccttoorr  iiss
ppllaacceedd,,  nnoott  bbyy  tthhee  iinnjjeeccttoorr..    TThhuuss,,  mmeerreellyy  ppllaacciinngg  aa  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  iinn  aa
pprreessssuurriizzeedd  wwaatteerr  lliinnee  wwiillll  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ccrreeaattee  aannyy  wwaatteerr  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall
ootthheerr  tthhaann  ffrriiccttiioonn  lloossss..    IIff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssyysstteemm  ccaannnnoott  ggeenneerraattee  ssuuffffiicciieenntt  wwaatteerr
pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall  ffoorr  tthhee  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  ttoo  ooppeerraattee  pprrooppeerrllyy,,  tthheenn  aann
aalltteerrnnaattiivvee  mmeetthhoodd  ooff  iinnssttaallllaattiioonn  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..

33..  IInnssuuffffiicciieenntt  WWaatteerr  FFllooww::    AAtt  aannyy  ggiivveenn  sseett  ooff  iinnlleett  aanndd  oouuttlleett  wwaatteerr  pprreessssuurreess,,
MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  rreeqquuiirree  aa  cceerrttaaiinn  wwaatteerr  ffllooww..    TThhiiss  wwaatteerr  ffllooww  mmaayy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd
ffrroomm  tthhee  MMaazzzzeeii  PPeerrffoorrmmaannccee  TTaabbllee  ffoorr  eeaacchh  iinnjjeeccttoorr..    IIff  lleessss  wwaatteerr  iiss  ssuupppplliieedd
tthhaann  tthhaatt  ggiivveenn  iinn  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  TTaabbllee,,  ssuuccttiioonn  ccaappaacciittyy  ccaann  bbee  ddeeccrreeaasseedd  oorr
ddiissaappppeeaarr  eennttiirreellyy..    TThheerree  aarree  sseevveerraall  ppoossssiibbllee  ccaauusseess  ffoorr  iinnssuuffffiicciieenntt  wwaatteerr  ffllooww..
TThheessee  aarree::
((aa))  TThhee  ssuuppppllyy  ppuummpp  iiss  iinnccoorrrreecctt  oorr  iitt  iiss  wwoorrnn  oorr  ddaammaaggeedd
((bb))  IInnlleett  aanndd//oorr  oouuttlleett  ppiippiinngg  aarree  ttoooo  ssmmaallll..    PPiippiinngg  aanndd  ppiippee  ffiittttiinnggss  sshhoouulldd  aallwwaayyss

bbee  ooff  tthhee  ssaammee  ppiippiinngg  ssiizzee  aass  tthhee  iinnjjeeccttoorr
((cc))  TThheerree  iiss  ddeebbrriiss  oorr  aann  oobbssttrruuccttiioonn  iinn  tthhee  uuppssttrreeaamm  ssiiddee  ooff  tthhee  iinnjjeeccttoorr

44..  SSuuccttiioonn  LLiinnee  iiss  OObbssttrruucctteedd::    TThhee  ssuuccttiioonn  lliinnee  ttoo  aa  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  mmaayy  bbeeccoommee
ddiirrttyy  oorr  oobbssttrruucctteedd..    IItt  sshhoouulldd  bbee  cchheecckk  ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  mmaakkee  cceerrttaaiinn  iitt  iiss  cclleeaann  aanndd
cclleeaarr..
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55..  IInnjjeeccttoorr  iiss  SSccaalleedd  oorr  FFoouulleedd::    MMaannyy  ccoonnttaammiinnaannttss  ffoouunndd  iinn  wwaatteerr  ccaann  pprreecciippiittaattee
oonn  wwaatteerr--wweett  ssuurrffaacceess..    TThheessee  ssuurrffaacceess  iinncclluuddee  tthhee  iinntteerriioorr  ooff  tthhee  MMaazzzzeeii  iinnjjeeccttoorr..
WWhheenn  tthhiiss  ooccccuurrss,,  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  iinnjjeeccttoorr  ccaann  bbee  sseevveerreellyy  iimmppaaiirreedd..
SSuuffffiicciieenntt  ssccaalliinngg  aanndd//oorr  ffoouulliinngg  ccaann  ccaauussee  aa  ccoommpplleettee  lloossss  ooff  ssuuccttiioonn  ccaappaacciittyy..

CCoommppoouunnddss  wwhhiicchh  ccaann  ccaauussee  ssccaalliinngg  aanndd//oorr  ffoouulliinngg  iinncclluuddee  ccaallcciiuumm  ccaarrbboonnaattee,,
iirroonn,,  mmaannggaanneessee,,  mmeettaall  ssuullffiiddeess,,  ccaallcciiuumm  ssuullffaattee,,  ssiilliiccaa  aanndd  mmiiccrroobbiioollooggiiccaall  sslliimmeess..
MMaannyy  ttiimmeess  ssccaalliinngg  aanndd//oorr  ffoouulliinngg  iiss  mmoosstt  sseevveerree  aatt  tthhee  ppooiinntt  ooff  ggaass  oorr  cchheemmiiccaall
iinnjjeeccttiioonn..    TThhiiss  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  ggaass  oorr  cchheemmiiccaall  bbeeiinngg  eexxttrreemmeellyy  ccoonncceennttrraatteedd  aatt  tthhiiss
ppooiinntt,,  bbeeffoorree  iitt  iiss  ddiilluutteedd  bbyy  tthhee  wwaatteerr  ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  iinnjjeeccttoorr..

SSccaalliinngg  aanndd//oorr  ffoouulliinngg  ooff  tthhee  MMaazzzzeeii  iinnjjeeccttoorr  iiss  nnoott  aa  ddeessiiggnn  ffllaaww  ooff  tthhee  iinnjjeeccttoorr..
RRaatthheerr,,  iitt  iiss  aa  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  wwaatteerr  bbeeiinngg  ttrreeaatteedd  aanndd  wwoouulldd  ooccccuurr  wwiitthh  aannyy
mmeetthhoodd  ooff  ggaass  oorr  cchheemmiiccaall  iinnjjeeccttiioonn..    WWhheenn  ssccaalliinngg  aanndd//oorr  ffoouulliinngg  ooccccuurrss,,  tthhee
MMaazzzzeeii  iinnjjeeccttoorr  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  sseerrvviiccee  aanndd  cchheemmiiccaallllyy  ((nnoott  mmeecchhaanniiccaallllyy))
cclleeaanneedd..    PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  CCoorrppoorraattiioonn  ffoorr  rreeccoommmmeennddeedd  mmeetthhooddss
ooff  cchheemmiiccaall  cclleeaanniinngg..



TTYYPPIICCAALL  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS


