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Messages for Manufacturing Personnel

پالنٹ کے پرخ طر مقامات میں پرجڈ ) (purgedکمرے

کیا آپ کے پالنٹ پر بھی پرخ طر مقامات میں پرجڈ کمرے ہیں کہ جن میں ہوا پا بھر کسی اور
ے ببرونی پریشر سے زپادہ پریشر پرقرار رکھا جاپا ہے؟ میال کہ طور پر نجلی کے
گیس کے زر ی ع
آالت کے کمرے ،ان یاالپزر کے کمرے (جیسا کہ تصوپر نمبر 1میں دیکھا جا سکیا ہے)،
ُ
کنبرول روم پا بھر دپگر رہایسی کمرے۔ ان کمروں میں ببرونی پریشر سے زپادہ پریشر پرقرار رکھا
جاپا ہے پا کہ اگر کونی سوراخ پا اخراج ہو پو ہمیشہ کمرے سے ببرونی ماحول میں ہی ہو۔ ورنہ
آیش گبر نجارات پا کونی گیس کمرے میں داجل ہو جاۓ جہا ں وہ نجلی کے آالت سے
بھڑک سکئی ہے پا دھماکے کا پاعث ین سکئی ہے ۔
1

ے صاف ہوا استعمال کی جانی ہے ،مگر مت یادل کے
عموما ان کمروں کو پرج کرتے کے لن
ب
طور پر پا کسی ن یک اپ سسٹم سے ،ان میں پاببروجن پر ج پا پاببروجن کا ماحول ھی رکھا جا

سکیا ہے۔اگر آپ کے کمروں میں پاببروجن پرج ہو  ،پا بھر ہواکے پرج کے مت یادل کے
طور نہ پاببروجن پرج کا ن طام دپا گیا ہو ،پو ان کمروں کے اپدر ،پاہر پا ان کی کھڑکیوں اور
َ
ے کے خ طرات سے محیاط رہیں۔
دروازوں کے قرنب دم گھین
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ان یاالپزر کا پرجڈ کمرہ۔
کمرے میں پاببروجن کی موحودگی کے وارنت یگ ساین-
پرجڈ کمروں پر لگانی جاتے والی پریشر گنج-
)(Photos 1 and 2 courtesy of Roy E. Sanders

ک یاآپ کو معلوم ہے؟
•

•

ے ہیں؟
آپ ک یا کر سکن

ے
نجلی کے کوڈز اور س ٹت یڈرڈز  ،حو ملک پا جگہ کے لجاظ سے مح یلف ہو سکن
م
ہیں ،پرجڈ کمروں کی ڈپزانت یگ اور آپریشن میں آپ کے انجینبرز اور ٹینجرز کی

•

ے ہیں۔
رہنمانی کر سکن
َ
ُ
ے اور اسے
عموما ،پرجڈ کمروں میں پریشر دی گئی ر پنج میں ہی رکھا جاپا جا ہن

•

•

چ یک کرتے رہیں پاکہ اخراج ہمیشہ کمرے سے پاہر کی جانب ہی ہو۔
کمرے میں دی گئی ر پنج سے زپادہ پریشر بھی خ طرپاک ہو سکیا ہے۔ مئی
 2017میں اپک انجینبر کمرے کے  14ا نچ ق طر کے ڈھکن کو  ،جس کا وزن

•

ُ
ُ
ے ضروری ہے کہ اس کے تمام
ے کے لن
کمرے میں درست پریشر ر کھن
دروازے اور سوراخ اچھی طرح ن ید ہوں۔

لگ بھگ  6کلو ہو گا ،الگ کرتےمیں کوساں بھا۔ کمرے میں پرچ یگ
کے آالت میں خرانی کے پاعث اصافی پریشر ن یا ہوا بھا۔ ڈھکن الگ
ُ
ُ
کرتے وقت وہ پریشر کے سبب ببزی سے اڑا اور اس انجینبرکے سر سے جا
پکراپااور جان لیوا حوٹ کا سبب ن یا۔

)(Reference: http://safetyzone.iogp.org/SafetyAlerts/alerts/Detail.asp?alert_id=288

•
•

•

ے پالنٹ کے تمام پرجڈ کمروں سے پاخبر رہیں اور معمول کے راؤپڈ
ا پن
کے دوران ان کمروں کی جا نچ ضرور کریں۔
ُ
ان کمروں کا پریشر چ یک کرتے رہیں ،اور پریشر درست ر پنج میں نہ ہوتے
م
ے کو نب پک رپورٹ کرتے
کی صورت میں ینجمنٹ کوم طلع کریں۔مسیل
رہیں جب پک کہ مسیلہ جل نہیں ہو جاپا۔ تصوپر نمبر  4میں دی گئی
ُ
پریشر گنج پر درست ر پنج واضح دیکھی جا سکئی ہے۔

4

نہ بھی چ یک کیا کریں کہ پرجڈ کمروں کے تمام دروازے اور سوراخ ن ید ہیں اور کمرے اچھی طرح سیل ہیں۔
ُ
اگر آپ پرجڈ کمروں میں کا م کر رہے ہیں پو اس پات کا ی قین کر لیں کہ آپ کے پاس اس کام کا ضحنح
ے پریشر چ یک
ے سے نہل
ے ہوتے ہانی پریشر کے خ طرات سے محیاط رہیں اور کھو لن
پرمٹ ہے۔کمروں کو کھو لن

ے سے کام کر رہی ہے۔
کر لیں۔ جب کام خٹم ہو حکا ہو پو ی قین کر لیں کہ کمرہ سیلڈ ہے اور پرچ یگ ضحنح طر یق
ُ
ے پاببروجن کا ن یک اپ ہو ،پا پاببروجن ہی پرج کے
اگر آپ کے کمرے ہوا سے پرجڈ ہوں پر اس کے لن
ے کے خ طرات سے محیاط رہیں۔کمرے میں داجل ہوتے سے
ے استعمال ہونی ہو پو کمرے کے اپدر دم ُگھین
لن
ک
ے آ سنجن کی مقدار ضرور چ یک کریں ،پاوحو د اس کے کہ پاببروجن کا االرم موحود ہو اور نج نہ رہا ہو۔
نہل

ے!!!
پرجڈ کمروں کی جا نچ ،پالنٹ روٹین کا حصہ ہوپا جا ہن
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