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बंहदस्त पाईपलाईन फ्रकंवा उपकरण - एक र्हाउपद्रव!

तुम्हांला र्ाहहत आहे का? 

सी एस िी ने एका अपघाताची चौकशी केली ज्यामध्ये प्रोसेस
मध्ये बिघाड झाल्याने सर्ज टॅंकचा प्रोसेस व्हेंट तसेच दाि
विसर्ज करणारे उपकरण िंद झाले होते. (आकृती क्र. १) रे्व्हा
मेंटेनन्स सदस्य सर्ज टॅंक स्िछय करण्यासाठी त्याचे झाकण
उघडत असता, साठून राहहलेल्या दािामळेु ते उडाले आणण
त्यामधील तीनही कमजच्यारांचा मतृ्यू झाला. (आकृती क्र.२)
असे का झाले?
मेंटेनन्स सदस्यानंी ती टॅंक दािाखाली असताना का उघडली?
प्रोसेस चालू करतेिेळी त्यामधील कमी प्रतीचे मटेररयल सर्ज
टॅंक मध्ये िळविण्यात आले, त्यायोरे् ननमाजण झालेल्या
िायूमळेु प्रोसेस िेन्टचे फौललन्र् झाले आणण टॅंक मधील
दाि िाढला. तसेच पे्रशर इंडडकेटर (रे्र्) िंद झाल्याने त्यािर
दाि दाखिला रे्ला नाही.

 िंद केलेल्या पाईपलाईन्स ककंिा उपकरणे म्हणर्े
एक उपद्रि असतो; त्यामुळे त्यांना साफ करणे
म्हणरे् र्ोंधळ ननमाजण करणारे काम असत.े
त्याचप्रमाणे िदं झालेल्या पाईपलाईन्स ककंिा
उपकरणे परत र्ोडली र्ाऊ शकतात आणण
त्यामुळे आणखी समस्या दलशजिते - ननकामी
इंस्ुमेंटेशन ककंिा दाि विसर्ज करणारे उपकरण.

 प्लगर्रं् िऱ्याच कारणाने होऊ शकते र्से, उच्च
तापमानास वितळणारे रसायने, प्रकक्रयेच्या
प्रिाहातील घन ककंिा र्ंर् ननमाजण करणारे पदार्ज,
उपकरणांना स्िछय तसेच उघडण्यापूिी त्यांना
इतर उपकरणापासून िेर्ळे करणे आिश्यक
असते. (लोटो)

 पाईपलाईन्स स्िछय करण्यापूिी विलशष्ट्य
कायजप्रणाली आस्स्तत्िात असािी ककंिा िननिण्यात
यािी ज्यामध्ये सुयोग्य कायजपद्धतीचा समािेश
असािा.

 प्लर् झालेल्या लाईन्स ककंिा उपकरणे हे इतर
धोकयाचें सचूक आहेत, र्से प्रकक्रया मधील
बिघाड, प्रमाणापेक्षा अनत र्ंर् इ. त्यामुळे
प्रकक्रया मधील ककरकोळ बिघाड देखील नोंद
करा.

 िारंिार आढळणाऱ्या प्लर् संिधंीत घटनेचे
तपासणी करा ज्यामुळे त्या स्िछय केल्यानंतर
प्रकक्रया मधील बिघाड तसेच तक्रारी टाळता
येतील.

 प्लर् झालेल्या लाईन्स ककंिा उपकरणे साफ
करण्यापूिी र्ोडी उसंत घेऊन पुढील कायज कसे
होईल तसेच त्यामध्ये कोणते धोके असून
कोणत्या प्रकारची िाधा होऊ शकते याचा
आढािा घ्या.

आकृती क्र. १ प्लर् झालेली िेन्ट लाईन

आकृती क्र. २उडालेले झाकण 
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