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اگر آة کا پرىشس مخ یلف عمل کر رہا ہو تو ؟

سپمیر 2018

اگست 2018ء کے ن یکن میه ره آىے ری اپکش کا جادیي ن یاه کیا گیا جو کہ اپک پیچ ری ایکیر میه ری ایکن ییس کو سامل کرنے کے ىفت ابخ ییٹیرکے ن ید ہو جانے کی ىجي سے نیش آپا۔
ے ہمیصہ کُولیگ درکار ہوئی ہے۔مگرره آىے ری ایکشن کو کُولیگ نہیه پلکہ ہ ین یگ کی ضرىرت تھی۔ یي پات عیاه
ے کے لئ
پارمل آپریشن میه  ،ری ایکیر کا م طلویي ٹمیربچر قائم ر کھئ
تھی کہ کچھ مخ یلف تھا ،مگر کسی نے اہمنت نہیه دی اىر یي ہی غیر معمولی رىنے پر عمل کیا۔
سن ی
2005ء پیکشاس سنی میه ری قائیری میه دھماکے کا جادیي ان یارمل پرىشس کیڈیشیز پر جوائی کارىائی یي کرنے کی اپک اىر میام ہے۔ اس ىا قع میه ،اپک ِڈ لیشن کالم کو اىىرقِل اىر
ش
ے (تصوپر ،)3اىر تھر بخارات کو آل لگ گنی۔ کالم میه م لشل مٹیڑپل سامل کیا جا رہا تھا ،جب کے
ے لگ
اىىرپریسرکیا گیا (تصورپر 1اىر )2۔ آل پکڑنے ىالے ہہاپڈرىکارئیز چمنی سے تکلئ

کچھ تکاال نہیه جا رہا تھا (تصوپر ،)4لیکن لیوم ایشیرىمنٹ کالم کالیوم کم ہونے کی یشاپدہی کر رہا تھا۔ لیوم ایشیرىمنٹ ف یل نہیه ہوا تھا ،لیکن اپنی ڈپزاین ر پیج سے پاہر کان کر رہا تھا۔
مارچ 2007ء کا ن یکن علط لیوم رپڈپگ کے پارے میه

)(www.sache.orgہے۔
سن ی
کپ
م
عم
ک
ل
اپک اىر ىا قع میه  ،اپک مخصوص پیچ می ل پرىشس میه پیچ ڈ یشن کا ل سا ل تھاجو کہ
ً
1
ے اىر
ے درکار ہونے تھ
ری ایکشن کا پانے پرىڈکٹ الگ کرپا تھا۔ عموما اسے 10گھنئ
سن ی
ڈ لیشن کو نب پک مکمل اخزنہیه کیا جاپا تھا  ،جب پک کالم کے پاة پر درجي خرارت
ن
اپک مخصوص تواپنٹ پر نہیه ہیچ جاپا تھا۔اپک پیچ کے دىراه ٹمیربچر سن ییسر ف یل ہوگیا۔
کمی
ع
ن
کالم کے پاة پر درجي خرارت کی یشاپدہی لطی سے 15منٹ میه لیشن ٹمیربچرپر ہیچ گنی۔
ے سننپ پر جل پڑا۔کسی نے جالف معموم عمل پر سىام یي کیا۔ جوش قسمنی
پرىشس ا گل

2

4
Pictures from US Chemical Safety Board video about the March 2005 Texas City incident.

 3سے کوئی سیفنی کا جادیي نہیه ہوامگر پیچ کو ضا ئع کرپاپڑا۔

ے ہیه؟
آة ک یا کر سکئ

ً
ے عمل
ے کہ عموماآة کاپالنٹ کیس
 اپنی جاب کے دىراه مشاہدہ اچھار کھیه۔سیکھ
ے۔
کرپا ہے اىر کچھ جالف معموم ہونے کی صُورت میه فرق جا پئ
م
ی
ے ہیه  ،تو سُیرىپزه  ،نیجمنٹ پا
ے پالنٹ پر کوئی غیر معمولی عمل دیکھئ
 اگر آة ا پئ
ُ
ط
ے کی کوشش کریه کہ غیر
ے۔ اه کے ساتھ مل کر یي جا پئ
پیکن یکی سیاف کو م لع ک جیئ
س
ے کی کوشش کریه کہ آپا یي عمل کسی خ طرپاك کیڈیشن
معمولی عمل کی ىجي کیا ہے۔ مچھئ

کی عالمت ہے پا تھر آة کے اپکوپپمنٹ کی ان یگرئی میه کوئی فرق آپا ہے۔
ے۔جن
ے دسمیر 2015ء کا ن یکن پڑ ھنئ
ے خ طرپاك جادتوو کی مزپد میالوو کے لئ
 ا یس
سے کسی کے غیر معمولی عمل کی یشاپدہی کرنے کی ىجي سے پا کان کے دىراه
ے کی ىجي سے جادیي سے بچت ہوگنی۔
معموم کے پرعکس عالمات پر ن طر ر کھئ

.

Translated by: Sara Sultan
)(Fatima Fertilizers Company Ltd.

ے ہیه؟
ک یا آة جا پئ
ُ
 جب آة پالنٹ پر کان کرنے ہیه تو اس کے معموم کے پارے میه نہت کچھ سیکھ
س
ے کا مو قع ملیا ہے کہ مخ یلف سن ییس کو کن یاىفت درکار ہوپا
جانے ہیه۔ آة کو یي مچھئ
ہے ،ىیشل کو گرن ہونے میه کن یا ىفت لگیا ہے ،کسی اپک جاص سننپ میه کُولیگ
ً
ُ
ے ہوپا ہے ،جب آة میٹیرپل اپک سے دىسری جگہ
پا ہ ین یگ کا عموما کن یا ىفت جا ہئ
منت قل کرنے ہیه تو مخ یلف ىیشل کے لیوم میه کیا ن یدپلی آئی ہے ،سانٹ گالس میه
ے
میٹیرپل کا رپگ کیشا ہوپا ہے  ،عان دتوو میه پالنٹ کی آىاز کیسی ہوئی ہے۔ یي دیکھئ
ے ہ یه
ے رىزمرہ کے کاموو میه دیکھئ
میه کیشا ہوپا ہے اىر نے شمار مزپد چیزیه آة ا پئ
ے ہیه۔
اىر سیکھئ
 اگر آة کچھ ایشا محسىس کرنے ہیه جو آة کے گزشتي دتوو سے مخ یلف ہو تو ممکن ہے
ے پالنٹ یي کوئی ن یدپلی آئی ہے۔ممکن ہے کہ یي ن یدپلی خ طرپاك ہو۔
کہ آ پک

ے!!
ے اىر رتورث ک جیئ
غیر معموم پرىشس عمل کو جا ننئ
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