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Messages for Manufacturing Personnel

கண்டறியப்படாத குமிழ் வால்வு ததால்வி

PIT Removed
for Calibration

அலகு 1 மற்றும் அலகு 2 விலிருந்து வவப்ப
ஆக்ஸிஜனேற்றி (Thermal Oxidiser, TO) க்கு வபொதுவொே
குழொய் வெல்கிறது. அலகு 2 வில் பல கருவிகள்
அளவுதிருத்தம் வெய்ய னவண்டியிருந்தது. அழுத்த

மொற்று கருவியய (Pressure Transmitter- PIT)
அளவுத்திருத்தம் வெய்வதற்கொக அதற்கொே வொல்யவ
மூடி, பூட்டிய பின்ேர் PIT நீக்கப்பட்டது.
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PIT Removed
for Calibration

ஓரிரு நொட்களுக்குப் பிறகு அலகு 2 பூட்டப்பட்டது. அலகு 1
லிருந்து வவப்ப ஆக்ஸிஜனேற்றிக்கு நச்சு வொயு வவளினயற்றும்
வெயல் வபொதுக்குழொய் வழியொக வதொடங்கப்பட்டது.
நச்சு வொயு அலகு 2 க்கும் பொய்ந்து PIT நீக்கப்பட்ட வொல்வு வழியொக
வவளினயறியது.
.
விெொரயையில் குமிழ் வொல்வின்
யகப்பிடி மூடிய நியலயில் இருப்பதொக
கொண்பித்தொலும் உள்னள உள்ள குமிழ்
திறந்னத இருப்பது கண்டு பிடிக்கப்பட்டது.
(குறிப்பு: யகப்பிடியய இயக்கும்னபொது
குமிழ் வொல்வு நல்ல நியலயில்
இயங்குவதொக னவ ‘ உைரப்பட்டது'.

No blind
on open
line

நல்லனவயளயொக யொருக்கும் கொயம்
ஏற்படவில்யல. ஆயினும் இந்த தவறு
னவறு அயமப்பில் நடந்திருந்தொல்
கொயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும்.

உங்களுக்கு வதரியுமொ?

நீங்கள் என்ே வெய்ய னவண்டும்

• எந்த வொல்வும் னதொல்வியுறும். அதற்கு பல வழிகள்
உள்ளே!

•

• யகப்பிடி எப்னபொதும் வொல்வின் உண்யம
நியலயயத்தொன் குறிக்கும் என்று நம்ப னவண்டொம்.

(caps) வபொருத்தவும்.

வொல்வின் யகப்பிடி, தண்டு (Stem) , குமிழ், இருக்யக

(Seating) னபொன்ற பொகங்களின்
உண்டொக்கும்.

னதொல்வி பிரச்ெியேகயள

• ஒரு அயமப்பில் வெய்யப்படும் வெயல் மற்வறொரு
அயமப்பில் பொதிப்பு ஏற்படுத்தும் என்பயத கருத்தில்
வகொண்டு எந்த ஒரு மொற்றத்யதயும் னமற்வகொள்ள
னவண்டும். இது தற்கொலிக மொற்றத்திற்கும் வபொருந்தும்.

©AIChE

குழொய்கயள திறக்கும் னபொது அது தற்கொலிகமொேதொக

இருந்தொலும் தடுப்பொன் (blind), அயடப்பொன் (plug), மூடிகள்
• னமற்கூறிய வெயல்களுக்கு குழொய் திறப்பு / துண்டிப்பு
வெயல் முயறகயள பின்பற்றவும். வெயல்முயற
துல்லியமொக இல்யலவயன்றொல் அயத நிவர்த்தி வெய்ய
னவண்டும்.
• ஒன்றுடன் ஒன்று இயைந்த அயமப்புக்கள் அவற்றுள்
ஏற்படுத்தும் வியளவுகயள கருத்தில் வகொண்டு
வபொருட்கயள பரிமொற்றம் வெய்வதற்கு முன்ேர் குழொய்கயள
னநரில் பரினெொதிக்கவும்.

அயேத்து வொல்வுகளும் னதொல்வியயடயலொம்.
இரட்யட தடுப்பு முயறகயள கருத்தில் வகொள்ளவும்.
.
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