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ُ
کیا جد سے زیادہ کولیگ بے قاتو ری ایکشن کا یاعث بن سکتی ہے؟

جوالئی 2018
Damage from other runaway reactions
Jacksonville, Florida, 2007

Morganton, North Carolina, 2006

1996ء میں ایک پرٹش ڈائی کی فیکٹری کے 600گیلن ( 2.3کیویک میٹر) نیچ ری ایکٹر میں دھماکہ ہوا۔ ری
س
س
ایکٹر میں یائٹروسائ یل لفیورک اٹسڈ کو پروسس کی ضرورت کے م طاتق ڈالیا ٹھا جس میں امائین اور لفیُورک اٹسڈ
ً
سی
 40 -30ڈگری لسئس پر موجود ٹھا۔ ری ایکشن ایگزوٹھرمک ٹھا جو ہیٹ ئ یدا کریا ٹھا۔ف یڈ کربے میں تقرئ یا 5
ے اور اس کو منیول کیٹرول کیا جایا ٹھا۔یہ پروسس کتی سالوں سے جل رہا ٹھااور سنیکٹروں نیچ ب غٹر کسی
ے ٹھ
ے لگ ت
گھنت

ے۔
ے گت
ے کے ئ یار کت
مسیل
س
یائٹروسائ یل لفیورک اٹسڈ ف یڈ کی ائ یداء میں نیچ  50ڈگری زیادہ گرم ہو گیا اور ف یڈ کو روک دیا گیا۔ نیچ کو ٹھر  25ڈگری
ُ
س
یک ٹھیڈاکیا گیااور یائٹروسائ یل لفیورک اٹسڈ کودویارہ مالیا شروع کیا گیا۔جب ف یڈ کو مکمل کیا گیا تو موجودہ کولیگ سے
ٹ مٹریچر کیٹرول یہ ہو سکااورجد ٹ مٹریچر کو یار کر گیاجسکو اٹسٹرومیٹ ریکارڈ کر سکیا ٹھا۔ ری ایکٹربے قاتو ری ایکشن سے

اوور پرٹشر اپزہو گیا اور ٹھٹ گیا۔
ری ا کٹر کا چال ّ
صہ انتی سپورٹ سے الگ ہو کر یلڈیگ کے فرش پر گر گ یا۔ ایج یٹیٹر چھت پر گرااور ری ایکٹر کا
ُ ی ی ح
ُ
ٹ
اوپری ّ
م
صہ 500فٹ دور سے مال۔ یالواس طہ ت قصان  2لین پرٹش یاؤیڈ سے ھی زیادہ ٹھا۔
ح

Reference: Partington and Waldram, IChemE Symposium Series, No. 148, pp. 81-93, 2001.

ے ہیں؟
آپ ک یا کر سکت

o

o

o

o

ے ہیں؟
ک یا آپ جا نت

ے سے پڑھتی ہے اور کم ٹ مٹریچر پر کم ہوئی ہے۔
اس یات کا علم رکھیں کے کون سے ری ایکشن ایگزوٹھرمک ہیں اور  oزیادہ پر ایگزوٹھرمک ری ایکسٹز کی رف یار ٹ مٹریچر پڑ ھت
اگر ٹ مٹریچربہت کم ہے تو ری ایکشن بہت سُست ہو گا اور ری ایکشن میٹریل ری ایکٹر میں جمع ہو
ے ہیں اگر ری ایکی یئس جمع ہوجائیں۔ میال کے طور پر
بے قاتو ہو سکت
ی
ٹ
ن
س
ے وفت میں ٹ مٹریچر پڑھیا ہے تو یہ یچا ہو ا میٹر ل ھر سے ری ایکٹ کربے گا۔
سکیا ہے۔ اگر ا ٹس
تولیمراپزٹشن ،یائٹرٹشن ،لفو ئشن ،اٹسڈ -نئس ری ایکشن اور آکسیڈٹشن۔
ے ہوبے ری ایکشن میٹریل کی مقدار بہت زیادہ ہو تو جارج ہوبے والی اپرجی ری ایکٹر کے
اگر یچ
ے ٹ مٹریچر کی زیادئی کی جد
مجیاط رہیں کے بہت سے ری ایکسٹز کے لت
کُولیگ کی صالحیت سے زیادہ ہو سکتی ہے۔
کے ساٹھ کمی کی جدٹھی اہم ہے۔ بہت زیادہ کُول یگ کی وجہ سے
ُ
ے کے ڈیکمیوزٹشن ٹھی بہت اہم ہیں جو یارمل ٹ مٹریچر پر اہم
ری ایکی یئس کے جمع ہوبے کے امکایات ہیں جو کہ بعد میں زیادہ  oزیادہ ٹ مٹریچر پر دوشرے ری ایکسٹز جئس
بہیں ہوبے۔ یہ ری ایکشن اوراپرجی ئ یدا کربے ہیں اور پروڈکٹ میں گئسشز ٹھی ہوسکتی ہیں جو
ے ہیں۔
ٹ مٹریچر کا یاعث بن سکت
س
ری ایکٹر میں پرٹشر کو پڑھا سکتی ہیں۔
ے کہ
ے کے اپرات کو مجھیں  ،جئس
سیفتی کے جساس ئٹرامیٹرز سے ہنت
ٹ مٹریچر ،پرٹشر ،قلورئٹ ،مکسیگ یا کجھ ٹھی جو آپ کے پروسئس کے  oاس واقعہ میں اس یات پر ت قین کیا گیا کہ نیچ کے ٹھیڈے ہوبے وفت  %30ان ری ایکیڈ
س
یائٹروسائ یل لفیورک اٹسڈ ری ایکٹر میں جمع ہو حکاٹھا۔ لی یارپری کی یحفی قات اور کمنیوپر سیمولئسٹز
ے اہم ہے۔ایچراف کے اپرات سے مجیاط رہیں ،زیادہ یا کم
لت
کی
ی
ک
ی
ے یاکافی
ے ہوبے ری ا ئس ایک بے قاتو ری ایکشن کے لت
سے یہ یائت ہو ا کہ ضرف یچ
دوتوں  ،اور یہ جان ر ھیں کہ ایچراف کی صورت میں ک یا کریا ہے۔
ے۔کوئی اور ہیٹ کا سورس ہویا ضروری ٹھا ،جئسا کے ری ایکٹر ج یکٹ میں سنیم لیکیج۔ بہرجال ،
ٹھ
اگر آپ کے یالئٹ پر کیمیکل ری ایکشن بہیں ہے تو ئب ٹھی مجیاط
ے کے ہیٹ
ے مزید موزووں ئ یا دیا جئس
ے ہوبے اٹسڈ بے ری ایکٹر کو بے قاتو ری ایکشن کے لت
یچ
ے کے
رہیں کیویکہ کم ٹ مٹریچرٹھی مشکالت کا یاعث بن سکیا ہے۔ جئس
کا ایک اور سورس ہو۔
لیکوئ یڈ جم سکیا ہے ،بہت گاڑھا ہو سکیا ہے یا سولڈکسی سولوشن میں
 oیہ بہت ضروری ہے کہ ری ایکشن کے سسیم ح
صیح جالت میں ہوں کیویکہ ایکونیمیٹ کی لیکیج یا
سے الگ ہو سکیا ہے۔
ُ
ے ہیں۔
ے ہیں یا ان میں مدد کر سکت
دوشری خرائی بے قاتوری ایکشن کا یاعث بن سکت

‘‘ے تو عین ممکن ہے یہ محفوظ یہ ہو!!!
اگر پروسس’’بہت ٹھ یڈا ہ
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