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ے زنگ ذدہ ہونا
انسولیشن کے نیچ

جون2019

انک نالتٹ پر 8ا بچ (200متلی مئثر) کے انسول پی تڈ سی تل

ناتپ البن جس میں سے تون کروسیوو(غثر زنگ سدہ) کرنکڈ
گیس) %40انتھلین)گزر رہی بھی کو ت تاہ کُن ق تلپئثر کا سانا کرنا

پڑا۔جادیہ انک سوتی کے پراپر سوراخ سے سروع ہوا۔ جس کا آپریثر
ز ئے ایکساف کر لتا بھا۔ ناتپ ق تلئثر تب ہو ا جب البن کو
آنسولنٹ اور ڈیثرنشریثز کتا گتا بھا۔ جوش قسمئی سے البن ق تل ہوئے
پر فولڈ ہو گئی ،جس سے احراج کی مقدار کم ہوگئی۔ کوتی زخمی تہیں
ہوا۔ البن 30سا ل پراتی بھی۔

•

نارمل آپرنشن°F (–17 °) 1پر

•

ربجثرنشن  (220 °C) 428پر

•

یہ ربجثرنشن سروس میں بھی جہاں آپرنشن ئے 03مخ تلف درجہ
حرارت کی کتڈنشثز ت تدنل کی۔

س پی تڈ ناتی ان می پینٹ درجہ حرارت پر

ے زنگ ذدہ ہوناانک جائے تہچائے
آپرئی تگ درجہ حرارت کی یہ ت تدنلتاں فضا میں موجود ن می کا ناتپ کی ناہر کی س طح یہ کتڈئیس اور ری اونیورتٹ ہوئے کا ناعث نئی۔ انسولیشن کے نیچ
ک
خ طرے سے بھر تُور جالت ہے۔ اگر م پییکل ائی تگرنئی نپم ندلئی ہوتی آپرئی تگ کتڈنشثز سے ناجوتی واقف تہیں ہے تو یہ آساتی سے ن طر انداز ہو سکئی ہے۔
Reference: Morey, A. “Corrosion Under Insulation Revisited: Aren’t We About to Finish that Project?” Process Safety Progress 37 (4), pp. 502-505, December 2018.

ے ہیں؟
آپ کتا کر سکن

س
ے زنگ کا اندنشہ ہو
ے انکونپمنٹ پر انسولیشن کے نیچ
ے کے آپ کے نالتٹ پر کو نس
 مجھن
ً
سکتاہے۔ متالسی تل کے ناتپ ،بھتڈی اور سانیکلتگ سروس کے ناتپ ،نا ناتپ جس میں
ے زنگ
ے نالتٹ سے متعلق انسولیشن کے نیچ
کروسسیو فلیووڈ ہو۔ آپ کا زنگ کا ماہر آپ کو ا نن
کی معلومات دے سکتاہے۔

 جب آپ نالتٹ سے گزربں تو حراب ہوتی انسولیشن دیکھیں ،جیکیس ،نا سی تلز جہاں سے ناتی
نس
ے۔
ے ،اور انسولیشن کی مرمت کی جاتی جا ہن
داجل ہو سکتا ہے۔ ان اپرناز کی ا ییکشن کی جاتی جا ہن
ً
 اگر کوتی لتک کی عالمت ن طر آئے تو فورا رتورٹ کربں۔ انسولیشن ج تکٹ کے اندر لتکوت تڈموجود
ہوئے کی عالمت دیکھیں جیسا کے ڈرپ اور توڈلز (ئے سک "صرف ناتی(" ،رنگ ت تدنل
ن
ے ف پیش
ہوجانا ،زنگ کے داغ ،اور می تل کا بھُول جانا (چھاال ئی تا)۔ اس ن قین دہاتی کے لن

ے ہیں؟
کتاآپ جا نن

ے زنگ نائیس اور ونسلز کی ناہر کی س طح پر ہونا ہے۔یہ تب ہو سکتا ہے جب
 انسولیشن کے نیچ
ف
ف
ے واال) ،جس میں پروسس لییوڈ بھی سامل ہے لی
انک کروسییو لییوڈ (زنگ کے ناعث ئین
ب
ے ھیس جائے اور ناتپ نا وونسل
ے کی گئی انسولیشن کے نیچ
ہوجائے اور آگ سے بچاؤ کے لن
س
کی ناہر کی س طح پر م لسل موجود رہے۔
ئ
نسی پی
ے زنگ کی انک وجہ فضا میں موجود ن می کی پر پیشن اور کتڈ یسیشن بھی ہوتی
 انسولیشن کے نیچ
ہے۔

ُ
ے زنگ اکثر اس کاربن سی تل میں ہونا ہے جس کا درجہ حرارت ناتی کے ناہر
 انسولیشن کے نیچ
ے کافی بھتڈا ہونا ہے۔
کی س طح پر کتڈئیس کرئے کے لن
ے زنگ اکثر تب ہونا ہے جب آپرئی تگ درجہ حرارت 10سے350
 انسولیشن کے نیچ
)°F 177 °اور  )12-کے درمتان ہو نا سائکلتک سروس میں ہو اور درجہ حرارت اس جد

کربں کہ لتک کی پر وقت مرمت ہوگئی ہے۔
ُ
م پی
 اگر پی پیس نا رئپئثر کے دوران انسولیشن اناری جاتی ہے ،اس مو قع کو انکونپمنٹ پر زنگ کی
ے استعمال کربں۔ مزند ،ناد رکھیں کہ انسولیشن کی ت تدنلی نک جاب مکمل
ے کے لن
عالمت دیکھن
ت ہیں ہوتی۔

ے
ے ہ و س کن
ے میں ا کھن
ے کے حصّ
ے والے لتکوت تڈ ناتپ نا وونسل کے نیچ
 زنگ کے ناعث ئین
ُ
ت
ن
س
سی
ہیں بچائے اس جگہ کہ جہاں لتک ،ل ،نا کتڈ یشن ہوتی ہو۔

ے فروری 2005اور جیوری 2014کے نیکیس
ے زنگ کی مزند متالوں کے لن
 انسولیشن کے نیچ
دیکھیں۔

 ن قضان سدہ انسولیشن میں بھی ناتی داجل ہو سکتا ہے۔ انسولیشن ج تکٹ بچاؤ کی انک اہم تہہ
ک
ہے جو کہ می تل ناتپ اور نافی انکونپمنٹ کو جسک ر ھئی ہے

سے ناہر ہو جائے۔

ے!!
ے زنگ ذدہ ہوئے کے خ طرات جا ئین
انسولیشن کے نیچ

Translated by: Sara Sultan
)(Fatima fertilizers Company Ltd
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