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اگر انسٹرومنٹ کی''غلط''نشایدہی دراصل درست ہو بو؟
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 USکے ایک پڑے کیمیکل ئ یا تے والے کارحاتے میں دھماکہ ہواجو کہ 16ہالکیوں اور 300سے زاید زخمیوں کا یاعث ئ یا۔ اس کے غالوہ پراپرتی کو حاصا ن قصان ہوا
سی
ن
اور کارویار میں حلل کی وجہ پھی ئ یا۔ دھماکہ ایک ڈ لٹشن کالم کے سیارٹ اپ کے دوران ہوا۔ مایا حایا ہے کہ کالم کی پرپزکو سیارٹ اپ کے آغاز میں ہی ن قصان ہیچ
م
گیا پھا۔ پرپز کو یاقص سنٹرنشن کی وجہ سے ن قصان ہوا۔ کالم کی نچلی س طح میں حالف معمول کٹسنٹرنشن میں یائٹرو ٹنٹزین موجود پھی۔ وہ کٹسنٹرنشن جو کہ غٹر سیچکم پھی ۔
سی
ے)۔ یہ ئ یکن ایک پر ہی روسنی ڈال رہا ہے جو کہ ڈ لٹشن کالم میں درجہ حرارت کی ''غلط '' نشایدہی ہے ۔
ے ہیں (رنفرنس دیکھتی
اس حادتے میں تے شمار اسیاق ملی
نف
گ
ک
دھماکے سے ھتیوں نہل
ے  ،کالم کو مکمل طور پر ر لیکس پر رکھا گیا پھا کیویکہ سیارٹ اپ میں مشکالت ٹٹش آرہی پھی۔ کجھ دپربعد  ،ایک کنٹرول شسیم پی نٹشن کو ف یڈ پرے
ے کی پرے پر موجود پھرموکیل ئ یدیل کرتے کو کہا گیا۔ کیویکہ یہ 121ڈگر ی س نتنی گریڈ درجہ حرارت دکھا رہا پھا
سے پیچ
ُ
ے پھی۔ اس وفت یہ احذ کیا گیا کہ پھرمو کیل میں ف یلنٹر وا فع ہوا ہے
حاالیکہ نہاں ریڈیگ 102ڈگری س نتنی گریڈ ہوتی حا ہی

یالئٹ

ے
نہل

بعد

حاالیکہ اس کے پرغکس

پھرمو کیل شاید صحیح ریڈیگ دکھا رہا پھا۔
حادتے کے شالوں بعد جب کالم کی کمتیوپر

موڈلیگ اس احذ کے شاپھ کی گنی کہ کالم کی
نچلی س طح کی پرپز کو ن قصان ہوا ہے

بویہ ایدازہ ہوا کے یائٹروٹنٹزین کی کٹسٹڑنشن
پڑھ گنی پھی۔ نہی وجہ پھی کہ درجہ حرارت
121ڈگری س نتنی گریڈ ن طر آ رہا پھا۔

ے ہیں؟
آپ کیا کر سکی

ّ
ے یہ سوچیں کہ شاید انسٹرومنٹ ح
صیح
ے کہ ہم نہل
ہم کتنی دفعہ ان ریڈیگز کو غلط نشایدہی تصور کرتے ہیں جو کہ معمول کے م طابق ن ہیں ہوتی؟ حاالیکہ کیا انشا ن ہیں ہویا حا ہی
س
ے کی کوشش کریں کہ ریڈیگ یارمل کیوں ن ہیں ہے؟
نشایدہی کر رہا ہے؟ اور پھر یہ مجھی
س
ن
ے ہوتے شحیض کریں کہ آپ کے پروشس کے شاپھ ک یا ہو رہا ہے۔
 دیگر پروشس انسٹروم نٹس اور موجودہ معلومات کو مجھی
ے ہیں کہ آیا انسٹرومنٹ ف یل ہوا ہے یا ح
ے ہیں؟کیا آپ ف یلڈ
صیح ہے؟ میال کے طور پر ،آپ پروشس کا سیمیل لے کر نجزیہ کر سکی
ے اور کیا کرسکی
ے کے لی
 آپ یہ حا حنی
ے ہیں؟
ے ہیں؟یا ٹی یک کی یاپ پر موجود شائٹ گالس سے ٹی یک کے لیول کاایدازہ لگا سکی
میں موجود لوکل ٹ مٹرنجر یہ پرنشر گجٹزدیکھ سکی
ے شاپھی ورکرز ،سٹرواپزرز ،اور انجینٹریگ سپورٹ کی مدد لیں ۔
 ا پی
ے۔
ے ربوبوز کی ٹی یاد ین شک یا ہے جہاں غٹر میو فع ہ یذرڈز کی نشایدہ ہو شک
ے ہیں؟'' یہ سوال ا نس
 بوچھیں ''اگرریڈیگ درست ہے بو میو فع ن قصایات کیا ہوسکی
س
ے جو کہ
ے حا ہی
ے کہ آپ کو کیا ایکسٹز لتی
ے سٹرواپزراور پیکتیکل سپورٹ انجینٹرز کے شاپھ کام کریں۔ مجھتی
 اگر"غلط"نشایدہی کسی پڑے خ طرے سے خٹردار کر رہی ہے  ،بو ا پی
ے جب یک کہ
ے پروشس سیفنی کلجر میں  ،سب کو انسٹرومنٹ پر ن قین رکھیا حا ہی
ے ہوں۔ اگر انسٹرومنٹ پھیک نشایدہی کر رہا ہے ۔ ا چھ
ممکنہ حادتے سے نچا سکی
ایک مکمل نجزیہ یا نشایدہی یہ ہو حاتے کہ انسٹرومنٹ ریڈیگ غلط ہے
References: Process Safety Progress 23 (3), September 2004, pp. 221–228, and Process Safety Progress 35 (1), March 2016, pp. 103–106.

ے''غٹرمعمولی'' انسٹرومنٹ ریڈیگ کا کیا م طلب ہو شکیا ہے!
سو چتی
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