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ے
اہم سیف گارڈز کو الزمی فعال رکھ یا جا ہیت

فروری2019

 ،1999میں ایک جزوی یاور آؤٹ ا یج (الیکٹریکل ف یلیئٹر کی وجہ سے جس میں سییم کا پریشر الس تہیں
ف
ہوا)ایلومی یا سلری ڈایجسشن /لیش سسیم کے بے شمار پریشر ویلووز میں ت یاہ کُن اوور پریشر کا یاعث ت یا۔ یہ
ے والے
ایک ویسل میں بوات یلیگ لیکوت یڈایکسی یڈیگ ایکسیلوین (دھماکہ) کا یاعث ت یا۔ شوک وبوو اور یکلت
ُ
ے ایا ہج ہوبے۔ کروڑوں ڈالرز کا ی قصان
گرم کاسیک سے ات تیس لوگ زخمی ہوبے ۔متعدد ہمیشہ کے لت
ہوا۔ خوش قسمٹی سے کو نی جان یحق تہیں ہوا۔ یالتٹ کافی پرونیکشن کی تہووں پر ڈپزاین کیا گیا تھا ،ل یکن
ے
جادبے کے روزان میں سے کٹی کام تہیں کر رہے تھ
ے گزار دے۔
ے سے تہل
1۔پریشر کئٹرول سسیم مینوول موڈ میں تھا یاکہ آپریٹر مزیدپریشر ایالنی کرکے سلری کو خمت

2۔ہانی پریشر ایٹر الک یانی یاس موڈ میں تھا جس سے آپریٹر کو مزید پریشر ڈپزاین پریشر سے زیادہ کربے کا
مو فع مل رہا تھا۔

Aftermath of the BLEVE

ی
ے۔
3۔پریشر ریلیف ویلوو ز کو م ق طع کیا گیا تھا کنو یکہ یہ تہلی اوپی یگ کے بعد سے لیک کر رہے تھ
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ے
ساتٹ پر سیف گارڈز کو یانی یاس یا غٹر فعال کر کے پروڈکشن کو جاری رکھیا ایک عام عادت تھی۔ اتہوں بے اسے معمول ت یا لیا تھا ،کنویکہ پروسس کواگر جرکت میں یہ رکھا جابے بو خمت
کا رجحان تھا (سییم پریشر سے)۔ جب جُزوی یاور پرپ ہوا بو سسیم کا پریشر پڑھ گیا۔ اگر جہ جب سے پریشر ایٹر الک کو یانی یاس کیا گیا تھا اور بے شمار پریشر ریلیف ویلووز کو غٹر فعال کیا گیا،

پریشر ان سیف لنول یک پڑھ گیا۔
ی
ایکونیمنٹ کو جدمیں تما م سیف گارڈز کے ساتھ آپرتٹ کریں۔ یہ ات یا اہم ہے کہ  CCPSبے اسے پیس ا لیم تیس والے رسک پیسڈ پروسس سیفٹی پروگرام کا حصّہ ت یایا۔ (کایڈکٹ آف
آپریشن)

ے ہ یں؟
کیا آپ جا نت

ے ہیں؟
آپ کیا کر سکت

س
ے۔
ے یالتٹ کے اہم خ طرات کو مجھیت
 ا نت

ے اور ی قین دہانی
 ان خ طرات کے م ظابق اہم سیف گارڈز کو دیکھت
کریں کہ یہ ح
صیح کام کررہے ہیں۔

)اگرآپ معمول میں ایسا کام کررہے ہیں کہ اہم سیف گارڈز
م
یانی یاس کیا گیا ہو یا جراب ہو بو ییجمنٹ کو ربورٹ کریں ۔
 آبو می یک کئٹرولز یہ لگائیں  ،ایٹر الکس کو یانی یاس یہ کریں اور یہ ہی
ی
ریلیف ویلووز کو م ق طع کریں۔
 اگر کسی مرمت کے دوران اور کونی صوریحال یہ ہو بو سیفٹی سسیم
ی
ے م ق طع کربے ہوبے عارضی ایم او سی کے
کجھ وفت کے لت
پروسیجر پر عمل کریں اور تمام میسلک افراد کو آگاہ کریں۔
 ی قین دہانی کریں کہ یا فایل اعتماد کئٹرولز اور سیف گارڈز کو پروسس
ہٹزرڈ ات یالیسس ربوبو میں سامل کیا گیا تھا۔

ے ت یا یانی یاس
 ہانی پریشر شٹ ڈاؤن سسیمز یا متعلقہ سیفٹی پرونیکشٹز کو کبھی س تی یڈرڈ آپرپی یگ پروسیجرز پر عمل کت
َ
ے (میالََ ،اگر ایک سیفٹی سسیم کو یارمل سیارٹ اپ میں غٹر فعال کریا ضروری ہو) ۔ عارضی
یہ کریا جا ہت
م
چ
ی
کی
ے یا عارضی یجمنٹ آف ییج )(MOCکے ب غٹر یانی یاس کے طور پر
ایم او سٹز کو تھوڑے وفت لت
استعمال کیا جا سکیا ہے جب کونی مرمت کا کام ہو اور جب یک آپ دیگر عارضی افدامات لے رہے
ہوں اور خ طرہ پڑھ یہ رہا ہو۔
مکم
ی
ی
 یہ غٹر معمولی عمل تہیں ہے کہ ر لیف و لوو ایک مرتبہ انٹی اہم ذمہ داری بوری کربے کے بعد ل
طور پر ریسٹ یہ کر یابے۔

ے یالک ویلوو ت ید کریا خ طرے کو پڑھایا ہے اور تمام خ فاظٹی انت ظامات کی جا یچ کے
 ریلیف ڈبوایس سے تہل
ے۔ عام ''سیفٹی سسیم کے جراب ہوبے کے س تی یڈرڈز''کے م ظابق انت ظامی افدامات پر
بعد ہی کریا جا ہت
فیسی م ت
ی
ی
عمل کے ت یا تہیں ہویا جا ہت
ے  ،چیسا کے ت یگیگ  ،لوگیگ اور لٹی جمنٹ کو اطالع۔
چی
 اصل پروسس ڈتمایڈ آپ کے سیف گارڈسسیمز کو سال میں ایک سے تھی کم دفعہ لیج کرنی ہے۔ اگر کونی
سیفٹی سسیم زیادہ دفعہ ایکنوبو ہویا ہے بو پروسس ڈپزاین میں کونی مسیلہ ہو سکیا ہے۔

آپ کی سیفٹی کی متعدد تہیں ہیں۔ ی قین دہانی کریں کہ یہ کام کر رہی ہیں
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