
அசாதாரணமான அளவுகளள பிளையானளை என்று கருதி நாம் எத்தளன முளை விலக்கியிருக்கிறைாம்? 

அத்தளகய சுை்நிளலகளில் கருவி சரியான அளளைத்தான்  காடட்ுகிைது என்பளத முதலில் கருதுகிறைாமா? 

பிைகுதான் அசாதாரண அளவுகள்   ஏன் ைருகிைது என்பளத புரிந்து ககாள்ள றைண்டும். 

உங்கள்  கசயல்முளையில்  (process) என்ன நடக்கிைது என்பளத பூரணமாக கணிப்பதை்கு (through  assessment) 
மை்ை கருவிகள் மை்றும் அதளனச ்சாரந்்த தகைல்களள பயன்படுத்தவும். 

கருவி பழுதளடந்துள்ளதா இல்ளலயா என்பளத புரிந்துககாள்ள றைைன்ன கசய்யலாம்?  மாதிரிகளள எடுத்து 

ஆய்ைக பரிறசாதளனக்கு அனுப்பலாமா?  Local கைப்பநிளலமானி அல்லது அழுத்தமானிகளள பாரக்்கலாமா? 

கலத்தின் திரை மட்டத்ளத கண்ணாடியின் (Sight glass)  ைழியாக பாரக்்கலாமா? 

சக கதாழிலாளரக்ள், றமை்பாரள்ையாளரக்ள், மை்றும் கபாறியாளரக்ள் றபான்றைாரின் உதவிளய நாடவும். 

கருவியின் அளவு சரியானதாக இருந்தால் விளளவு  என்னைாக இருக்கும் என்று றகள்வி றகடட்ுக்ககாள்ளவும். 

அத்தளகய  றகள்விகள் எதிரப்ாராத தீங்குகளள கைளிக்காடட்ும். 

தைைான அளவுகள் பயமுறுத்தும் ைளகயில் இருந்தால் றமை்பாரள்ையாளரக்ள், கதாழில்நுடப் கபாறியாளரக்ள் 

றபான்றைாரிடம் இளணந்துககாள்ளவும். கருவியின் அளவு சரியானதாக இருந்தால் ஏை்படப்றபாகும் நிகை்விளன 

தடுக்க றைண்டிய நடைடிக்ளககள் என்ன என்பளத புரிந்து ககாள்ளவும். 

நல்ல  கசயல்முளை பாதுகாப்பு பண்பாட்டில் (Process  Safety  Culture) உள்ள ஒை்கைாருைரும் கருவியின் அளவு 

தைைானது என்று பூரண கணிப்பின் மூலம்  நிரூபிக்கப்பட்டாகலாழிய, அந்த கருவிளய  நம்ப றைண்டும். 
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"தவறு" என்று கருதப்பட்ட அந்த கருவியின் அளவு சரியானதாக 

இருந்திருந்தால் என்னவாகியிருக்கும்? 

 
அகமரிக்க  இரசாயன உை்பத்தி கதாழிை்சாளலயில்  நடந்த கைடிவிபத்து, 16 உயிரிைப்புகளளயும், 300 க்கும் றமை்பட்ட  

காயங்களளயும் ஏை்படுத்தியது. கசாதத்ுக்கள் றசதம் மை்றும் ைரத்்தக இைப்புகளும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் 

ஏை்பட்டது.  இந்த கைடிவிபதத்ு ைடி- தூளண (Distillation Column) இயக்க கதாடங்கும்றபாது ஏை்பட்டது. ைடி -தூண் 

இயக்கத்தின்  ஆரம்பத்திறலறய அதன் தடட்ுக்கள்,  றசதம் அளடந்து விட்டதாக நம்பப்படுகிைது. இதனால் திரைப் 

பிரிப்பு  சரியாக நளடகபைவில்ளல. ைடி -தூணின் அடியில் ளநட்றரா கபனிஸினின் கசறிவு அசாதாரண அளவில் 

இருந்த்திருக்கிைது. இந்த கசறிவு நிளலயை்ை தன்ளமளய உளடயதாகும்.  

 

இந்த விபத்திலிருந்து பல படிப்பிளனகள் கபைப்படட்ன. (See reference) இந்த beacon  ைடி-தூணில் காண்பித்த 

கைப்பநிளல 'தவறு' என்பளத பை்றி விைரிக்கிைது.  கைடிவிபத்து ஏை்படட் சிலமணி றநரத்திை்க்கு முன் total reflux  
நிளலயில் ளைக்கப்பட்டது. பிைகு ைடி-தூணின் உள்ளடீு தடட்ு (Feeding  Tray)க்கு  அடியில் உள்ள தடட்ில் 

கபாருத்தப்படட்  கைப்ப இரடள்டளய  (Thermo  Couple ) மாை்றும்படி கடட்ுப்படட்ு அளை கதாழிலாளரக்ளுக்கு 

கசால்லப்பட்டது. 

நீங்கள் என்ன சசய்ய வவண்டும்? 

 References:   Process Safety Progress 23 (3), September 2004, pp. 221–228, and  Process Safety Progress 35 (1), March 2016, pp. 103–106. 

கரணம் - கைப்ப இரடள்ட 102 ℃ க்கு  பதிலாக 

121 ℃  காண்பிக்கிைது என்பதுதான்.  அந்த 

றநரத்தில் கைப்ப இரடள்ட பழுதளடந்து 

விட்டது என்று முடிகைடுக்கப்பட்டது. ஆனால் 

கைப்ப இரடள்ட சரியான அளளைத்தான் 

கண்பித்திருக்கிைது. கைடிவிபதத்ு ஏை்படட்ு 

பல ஆண்டுகளுக்கு பிைகு நடத்தப்படட்  

கணினி கதாகுப்பு  

(computer  modeling) மை்றும் ைடிதூணின் 

அடியில் உள்ள தடட்ுக்களின் றசதம் 

ஆகியைை்ளை கருத்தில் ககாண்டு 

பாரக்்கும்றபாது ளநட்றரா கபனிஸினின்  

கசறிவு அதிகமாகி இருப்பது 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனால்தான் கைப்ப 

இரடள்ட 121 ℃  காண்பித்திருக்கிைது. 
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