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م
ے یٹھیول میں محلول کاسٹک
1993ء ،ایک جرمن فنکٹری میں ،اوکلورویاتٹروئیٹزین کو ایک تیچ ری ایکٹر کے زر ی ع
سوڈے سے ری ایکٹ کرایا گٹا جس سے  36میٹر کیوب اویاتٹروائیسپول ئ ٹانی گٹی ۔ نہ ری ایکشن ایگزوتھرمک
ً
سٹ
ے میں شامل کٹا جایا ہے ۔
ے کے دورا تت
ہے(جرارت ئ ٹایا ہے) اور عموما کاسٹک  80لسیس درجہ جرارت پر 5گھیت

م
حٹران کُن یات نہ ہے کہ اس تیچ کو کُولٹگ درکار نہیں ہونی! دراصل ،کُولٹگ کی یحائے تیچ کا درجہ جرارت ٹیٹین
ے سییم سے ہ ٹی ٹگ درکار ہونی ہے۔ مگر تھر نہ ایکساف ہوا کہ کاسٹک شامل کرئے کے دوران ایج ٹٹیٹر
ے کے لت
ر کھت
ے ()1۔ چ ٹایچہ تھر ایج ٹٹیٹر سٹارٹ کٹا گٹا اور
ے سے جل نہیں ہوئے تھ
کام نہیں کر رہا تھا۔ ری ایکی ٹیس مٹاسب طر یق
ے جس سے تیچ کے درجہ جرارت میں تٹزی سے اصافہ ہوا ()2۔
ے گت
ان ری ایکٹڈ کیمیکلز مکس کت

2

سٹ
ے درجہ جرارت پر ایک اور مگر مج ٹلف ایگزوتھرمک ری ایکشن عمل میں
اور نہ  160لسیس سے پڑھ گٹا۔ اس او یچ
ےکی مفدارمیں ری ایکٹرکے مواد کا فصا میں اجراج ہوا۔یشمول فرتٹی گھرووں کے ایک
آیا۔پریشرریلیف ویلووکے ذر ی ع
لٹ
نہت پڑا غالفہ اس سے آلُودہ ہوا۔ کونی زچمی نہیں ہوا ،کن صحت پر اپر ایداز ہوئے کا خ طرہ یاقی رہا۔

1

ے ہی ں ؟
آپ ک ٹا کر سکت

ُ
یج ی
 اگر کسی تھی ری ایکٹر میں ا ٹیشن کا عمل رک جائے  ،جاہے وہ تیچ یاکائی ٹییوس ری ایکشن ہو ،تو
ے معلومات
ے تنکی ٹکی مدد لیں۔ تنکی ٹکی ماہر کو دیکھائے کے لت
ایج ٹٹیٹر کو ری سٹارٹ کرئے سے نہل
ً
ک
ے۔مٹال ایج ٹٹیٹر کب سے ئ ٹد تھا ،جب سے ایج ٹٹیٹر
ا ھٹی کریں  ،یاکہ وہ مٹاسب ایکشن کا فیصلہ کر شک
ے ۔ ویسَل کی ٹمٹریچر اور پریشر ہسٹری کٹا ہے؟
ے گت
ئ ٹد ہے  ،ویسَل میں کٹا اجزاء شامل کت
ُ
یج ی
ے کہ ا ٹیشن کے ئ ٹد ہوئے سے یاقی ویسَلز میں تھی مسٹلہ ہو شکٹا ہے  ،اگرجہ ان میں ری
 جا تت
ی
ی
ج
ت
مم
س
ٹ
ن
ی
ایکشن ھی ہیں ہو رہا۔ کن ہے کہ ا یشن کے ئ ٹاو ل میں ٹ مٹریچر اور کویسیٹریشن کا فرق
ے کا یاعث تھی ین شکٹا ہے  ،ہ ٹی ٹگ سرفیشز کے
نہت پڑھ جائے۔ نہ کُولٹگ سرفیشزنہ چمت
ُ
ش
ے کا  ،لری میں سے سولڈز کا نہہ میں ئیٹھ جائے کا یاعث
ے کا عمل محلول میں سولڈ ئیت
فرئب ا یلت
تھی ین شکٹا ہے۔ کسی غٹر مٹاسب طور پر مکس ہوئے ویسَل سے مج ٹلف کمیوزیشن کا مکسچر
دوسرے ایکوتیمیٹ میں شامل کرئے سے ڈاؤن سٹریم پروسس توئیس میں آپریشن اور سیفٹی ک
ے ہیں۔
خ طرات ہو سکت
یج ی
م
س
 ا ٹیشن کی غٹر موجودگی میں ہ ٹی ٹگ یا کُولٹگ یاکاقی ہو سکٹی ہے ،اور اگر وی َل کا مُواد کس نہیں
ہے تو ٹمٹریچر کی یسایدہی تھی غلط ہوسکٹی ہے۔

ے ہیں؟
ک ٹا آپ جا تت
ے میں نہ
ے جب یک کہ وہ ایک دوسرے سے را ب ط
 کیمیکلز ری ایکٹ نہیں کر سکت
ُ
یج ی
آئیں۔ اگر ری ایکٹر میں ا ٹیشن نہ ہوتو ری ایکشن کاعمل آہستہ ہوجائے گا یارک
ے ہوئے جائیں گے۔ایگزوتھرمک ری
جائے گا ،اور غٹرری ایکٹ شدہ کیمیکلز ا کھت
ایکشن کی صورت میں نہ سنگین خ طرہ ہے۔ اگر آپ ایج ٹٹیٹر دویارہ سٹارٹ کرئے ہیں تو
َ
نہت شارا ن ری ایکٹڈمادہ ہوئے کی وجہ سے ری ایکشن نہت تٹزی سے ہوگا۔ آپ
ً
ے وقت میں شاری ہیٹ فورا نکال کے ری ایکٹر کا ٹمٹریچر
کا کُولٹگ سسیم شاید ا تت
ے۔
کیٹرول نہ کر شک
ت
م
م
لٹ
 مکسٹگ کا کسی ھی لٹی فٹز کسچر میں نہت اہم کردار ہے جیساکہ کوئ ٹڈ-سولڈ یا
اورگی ٹک-ایکوئیس لٹکوئ ٹڈ فٹزز۔ اگر ری ایکٹر کا مٹیٹریل یاہمی طور پر جل ہوئے واال ہو تو
ے دی گٹی نصاوپر میں  ،یالسامک سرکہ  ،جو کہ
نہ تھی نہت اہمیت کا جامل ہے۔ تیچ
ے یانی میں شامل کٹا گٹا۔ سرکہ
یانی میں مکمل طور پر جل ہوشکٹا ہے ،کو ئ ٹا مکس کت
گالس کی نہہ میں ئیٹھ گٹا اور توتی فارم محلول نہ ئ ٹایا  ،جب یک کہ اسے چمچ سے جل

نہیں کٹا گٹا۔
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ے ری ایکٹر کو ایجی ٹی ٹڈ رکھیں!
ے ا تت
سیفٹی کے لت
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