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ُ
ے میه آگ
ے جی ،جایان کی ایک ایڈسبریل ساتث میه سبرکیوت یک س ینتی میبرکا ایک فکسڈ روف واال اکرات یلک ایسڈ کا ٹی یک پھیا ،جس کے ٹنیج
2012ستمبر میه ہتم
چ
ے۔ٹی یک ت یاي ہو گیا اور آس یاس کی
لگی۔ایک فابر فاٹیبر جان ئحق ہوا  -ھ ییس افراد زخمی ہوٹے جن میه دونولیس مین ،چوٹیس فابر فاٹیبر اور دس یالتث ورکرز سامل پھ

فسیلییبزکو ن قصان ہوا۔ ماچول اور اردگرد کو کوئی جاص ن قصان نہیه نہیچا۔
ن
سی ی
کی
ے ایک انبر میڈتث سٹور ئج پھا۔ دراصل ٹی یک کو فُل یسنتی بر استعمال کیا جایا پھا۔مُواد کو ٹی یک کی س طخ سے
ٹی یک ڈ لیشن کالمزکے درمیان اے اےکی پیؤر فیکیشن کے لت
ُ
ے جال گیا۔ مُواد اب ٹی یک کی یاة یک ری سرکولیٹ ہوٹے
اوبریک پ مپ کر کے پھیڈا اور مکس کیا جایاپھا۔ مگر یارمل آبرٹی یگ لیول کم ہو کر کُولیگ کوایل کے لیول سے پھی پیج
ے پھی استعمال ہوئی پھی۔
کی ئچاٹے س طخ کے فرتب ایک نوزل یک جا رہا پھا چو کہ لیول گیج کے لت
سی ی
ے اس ٹی یک سے ق یڈکو ضرورت کے م طانق روکا گیا پھا۔ آہستي آہستي ٹی یک کا لیول
دھماکے کے وقت  ،یالتث پي ڈاىن سبریم ڈ لیشن کالم بر ٹیسٹ جل رہا پھا ،جس کے لت
ُ
ن
اصل آبرٹی یگ لیول بر ہیح گیا۔ چویکہ ٹی یک کے یاة یک ریساپیکل ت ید پھا  ،کُولیگ کوات یل سے اوبر واال اٹے اٹے مکس اور کُول نہیه ہو رہا پھا۔ گمان کیا جا رہا پھا کہ ان کمیگ
ے ہی ہے ،اور اٹے اٹے نولتمرابزیشن انہییبر پھی سامل پھا۔ مگر ٹی یک کا درجي حرارت بڑھ گیا  ،جاص طىر بر ٹی یک کی س طخ بر۔
اٹے اٹے کا درجي حرارت نولتمرابزیشن پ مبرئچر سے پیج
آہستي آہستي ٹی یک اوور بریشر ہو کر پھٹ گیا۔

Courtesy of Nippon Shokubai

Drawing 2: Only the bottom of the tank was cooled, the liquid above became hot

Photo 1: Destroyed AA Tank

Reference: Nippon Shokubai Co., Ltd. Himeji Plant Explosion and Fire at Acrylic Acid Production Facility Investigation Report March 2013.

کیاہوا؟

ے ہیه؟
آة کیا کر سکت
م
ے یالتث بر کوئی ت یدیلی پي کربه،ٹے سک آة کو وي
ے ت یا ا پت
 نیجمیٹ آف چنیج بروسیچرز بر عمل کتے۔
ت یدیلی معمولی لگ
م
ے کہ کیا نیجمیٹ آف چنیج رنونو کیا گیا۔ اگر ت یدیلی کی
ے ہیه نو نو چھت
 اگر آة یالتث بر کوئی ت یدیلی دیکھتے یالتث برہوٹے والی
ے ۔ آة کو ا پت
ے سُبراوابزر کو ت یا پت
ے نو ا پت
گتی اور آة م طلع نہیه پھ
ے۔چو آة کی جاب بر ابر ایداز ہو رہی ہیه
ت یدیلیوه سے یاچوئی واقف ہویا جا ہت
 اگر کوئی چبز یارمل آبریشن سے مخ یلف ہو نو  ،آبرٹی یگ بروسیچرز سے ن قین دہائی کربه یاے کہ کیا کیا جاٹے
ے سىبروابزر سے نو چھت
ا پت

 متعدد چھىئی چھىئی ت یدیلیاه ایک بڑے جادٹے کا یاعث بن سکتی ہیه جس کےے اور متعلقہ خ طرات کو ات یالبز کربه اور
ے۔ تمام معمولی ت یدیلیوه کو جا ئچت
ن قصایات پھی زیادي ہو یگ
اس سے ئچاى کے میاسب اپت طامات کربه

ے گرم یائی سے ج یکٹ کیا گیا پھا لیکن یائی
ے سے ئچاٹے کے لت
 -ٹی یک کو ق یڈ کرٹے والے یاتة کو خمت

پھاة میه یدل گیا۔
ےسے پ مبرئچر کیبرول فایل اعتماد نہیه رہا ۔
 سنتم برتة کو نکا لتُ
 اوبرکی س طخ اب کُولر سے آٹے والے اے اے سے مکس نہیه ہو رہی پھی  ،جس کی وجي سے پي گرم رہی۔ے -ڈپ مرابزیشن اور نولتمرابزیشن۔ نولتمرابزیشن انہییبر
دوایگزوپھرمک اے اےسیلف ری ایکشن ہورہے پھ
ڈپ مرابزیشن ری ایکشن کو نہیه روکیا۔ ئچریات سے یاتت ہو ا کے ڈپ مرابزیشن ری ایکشن سے حرارت اپتی بڑ ھ جائی
ہے کہ رن اوے نولتمرابزیشن ری ایکشن سروع ہو جایا ہے۔
 ڈپ مرابزیشن ری ایکشن کی حرارت کا خ طري نہیه جائچاجا سکا  ،جس کی وجي سے یاة برری سرکولیشن جاری نہیه کی گتیے ہوٹے اے
ے کی نہلی یسایدہی ٹی یک کے یاة وپیٹ سے نکلت
 -ٹی یک میه کوئی پ مبرئچر ایڈیکیبر نہیه پھا۔مسیل

اے ئچارات سے ہوئی ۔

چھىٹے ت یدیلی بڑے ت یا ئج کا سبب بن سکتی ہے
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