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مالوٹ کی وجہ سے ہونے والے نے قابو ری ایکشن !!!

فروری 2018

شی
خادیہ نمیر  :1ایک یانپ جس میں ڈ لیشن بروسس کا بخا ہوآرگٹ یک مادہ ،جس
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کوبروسس وپیٹ سسیم سے ڈربن کیا گیا بھا ،ن ید ویلوز کی مدد سے آیسول یٹ یڈ بھا۔
ے یانپ کی سنیم بریسیگ کی گتی بھی۔
مادہ کو سولڈہونے سے بخانے کے لت
ے کے اجٹ یام بر ایک سٹ ڈاؤن کے دوران یانپ میں دھماکہ ہوا
ہفت
(تصوبر  1اور )2۔ کوٹی ابجری بہیں ہوٹی کپویکہ یلڈیگ میں کوٹی موجود بہیں
بھا اور ن قصان بھی بہت معمولی بھا۔
خادیہ نمیر  :2ایک بربن یٹ یکرکے ریلیف ویلوؤ سے ہاٹی پیمیربجر بر منتھاکریلک

ایسڈ وپیٹ ہویا دیکھا گیا۔ ابریاکو خالی کروالیا گیا جس کہ کچھ لمخات تعد یٹ یکر ایک
دھماکے سے ن یاہ ہو گیا ،جس سے اردگرد کے ابریا کو کافی ن قصان بہیخا ( تصوبر
 3اور )4۔ کوٹی ابجری بہیں ہوٹی کپویکہ لوگوں کو ابریا سے منی فل کر دیا گیا بھا۔
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ہوا ک یا؟
زیادہ برواقعات کی متعدد وجوہات ہوٹی ہیں۔ ان دوبو ں واقعات میں مالوٹ ایک اشیراکی وجہ بھی۔

ُ
ے
ے ہونے مادہ کی ڈیکمپوزیشن اور دھماکہ ہویا یاممکن بھا لیکن اس میں یاٹی کی مالوٹ بھی۔بروسس ویسلزز میں ینت
خادیہ نمیر  :1یانپ کانمیربجر کٹیرول سسیم ف یل ہوگیا جس کی وجہ سے ن میربجر بڑھ گیا۔ بچ
ی
ے۔ لٹ یاربری کے یسیس نے یہ یات یانت کی کے یاٹی کی اس مفدار نے ڈیکمپوزیشن نمیربجر کو یک
ے ہونے مادے کے یٹ یک میں کیڈییس ہو گت
والے یاٹی کے بخارات ون یٹ یگ سسیم اور بچ
ی
ے کافی بھا۔
ے واال نمیربجر ڈ کمپوزیشن شیارٹ کرنے کے لت
کم کردیا۔ سنیم ن میربجر کٹیرول سسیم کی خراٹی سے بڑ ھت
خ
خادیہ نمیر  :2خام منتھاکریلک ایسڈ میں منپوفکجریگ بروسس کی یدولت شیرویگ میرل ایسڈ موجود ہویا ہے جو شٹین لیس سٹ یل کو روڈ کریا ہے۔ کوروژن سے ب لیل شدہ مٹ یل منتھاکریلک ایسڈ کے
ُ
ے لیکن اس وا قع میں غیرالبن شدہ یٹ یکر کو استعمال کیا گیا۔ مزید یہ کہ ایسڈ میں بولی مرابزیشن ابہ ییٹیرکی
بولیمرابز ہونے کے رحخان کو بڑھا دن یا ہے۔ منتھاکریلک ایسڈ کو البن شدہ یٹ یکرز میں سٹور ہویا خا ہت
ش
ے والی مٹ یل کی مالوٹ سے بولی مرابزیشن کی ان یداء ہوٹی اور ابہ ییٹیرکی کم مفدار کی
مفدارکم ڈالی گتی بھی۔ یہ ابہ ییٹیر بولی مرابزیشن کے عمل کو سست کرکے ایسڈ کو یٹ یل رکھیا ہے۔کوروژن سے ینت
سٹ یٹ ی
لنتی بھی کم ہوٹی جو یلآ خر نے قابو بولیمراپیزیشن ری ایکشن اور دھماکے کا یاعث پتی۔
وجہ سے ایسڈ کی
References: Incident 1 – Hendershot, et al., Process Safety Progress 22 (1), pp. 48-56 (2003). Incident 2 – Anderson and Skloss, Process Safety Progress 11 (3), pp. 151-156 (1992).

ے ہیں؟
آپ ک یا کر سکت

ے کہ مالوٹ کے یاعث ڈیکمپوزیشن اور
ے یالنٹ کی کسی مٹیریل کی سیفتی ان فارمیشن (سیفتی ڈن یاش ییس ،اوبریٹ یگ بروسیجرز وغیرہ) چ یک کربں بو ممکنہ خ طریاک ری ایکشن جیس
 -جب بھی آپ ا پت

بولیمرابزیشن ۔کسی خاص مالوٹ سے محیاط رہیں جو کہ آپ کے یالنٹ بر موجود ہے۔
ع
ک
ی
مٹ
ے والی بروڈکیس۔ یہ یات آپ کے لم میں ہو کہ ان
 کچھ مالوٹیں بہت عام ہوٹی ہیں جیسا کہ زیگ ،یاٹی  ،ہیٹ برایسفر کے مایاخات ،لوبری ییس ،ل اور یانپ یا ایکوپیمیٹ کی کوروژن سے ینتک
میں سے کون سی مالوٹیں آپ کے بروسس سے تعلق ر ھتی ہیں۔ یہ یات خان لیں کہ بہت کم مفدار میں بھی یہ مالوٹیں بہت خ طریاک ری ایکشن کا یاعث بن سکتی ہیں۔
ے میٹیریل کی ش یاجت کرلیں۔
ے تمام بروسیجر کی پیروی کربں۔ کسی سٹور بج یٹ یک یا کسی بھی ایکوپیمیٹ میں ان لوڈیگ کرنے سے بہل
ے کے لت
ے یالنٹ اور ایکوپیمیٹ میں مالوٹ سے چبت
 ا پتُ
ے ہمیشہ درست کیسیریکشن میٹیریل کا استعمال کربں۔
یالنٹ کی مرمت کرنے ہونے تمام بُرزووں کے لت
ُ
ب
 -اس یات کا اطمٹ یان کر لیں کہ جو ک ییٹیر (ڈرم ،یٹ یکر ،ریل کار وغیرہ) آپ بھر رہیں وہ درست میٹیریل کا ہے ۔اس یات کی یسلی کرلیں کہ یانپ  ،ویسلزیا بوریٹ یل ک ییٹیرز کسی ھی ڈن یازیس،کجرے ،

ے موزووں ہیں۔
زیگ یا مالوٹ سے یاک ہیں اور آپ کے یالنٹ بروسیجرز کے م طابق اس سروس کے لت

ایک چھوٹی مالوٹ بہت بڑی مشکل کا یاعث بن سکتی ہے!
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