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     எந்திரங்களில் உள்ள  பாதுகாப்பு அமைப்பின் நநாக்கை் 

தெளிவாக வமரயறுக்கப்படட்ிருக்க நவண்டுை். அமெ 

தெயல்படுெ்துை்நபாது ெரியான முமையில்அென் தெய்மக அமைய 

நவண்டுை். அொவது அென் வடிமவமைப்பின்படி அவெர நிறுெ்ெை் 

(Emergency Shut  Down - ESD) நபான்ைவை்மை தெய்யக்கூடியமவயாக 

அமவ இருக்க நவண்டுை். 

     இந்ெ பாதுகாப்பு அமைப்புகள் எப்படி இயங்குகின்ைன என்று 

உங்களுக்கு தெரியுைா? அமவ எப்படி இயங்கநவண்டுை் என்று 

யாரிடைாவது நகடட்ால் தவவ்நவறு பதில்களா  வருை்? அமனெ்துை் 

குறிப்பிடட் ஒரு வமகயில்ொன் இயங்க நவண்டுை். அது என்ன 

என்பமெ அமனவருை் அறிந்து தகாள்நவாை். 

       தெயல்முமைமய பாதுகாப்பு வரை்பிை்குள் மவெத்ுக் 

தகாள்வதுொன் கடட்ுப்பாடட்ு  அமைப்பின் குறிக்நகாளாகுை் (06/2015 

பீகான்   பாரக்்கவுை்). வரை்மப ொண்டுை்நபாது நாை் உடநன 

நடவடிக்மக எடுக்க நவண்டுை். இங்கு நடவடிக்மக என்பது  ESD ஐ 

தெயல்படுெ்துவொகவுை் இருக்கலாை். எந்ெ நநரெத்ில்  என்ன 

நடவடிக்மக எடுக்க நவண்டுை் என்பது பை்றி  ஆபநரடட்ரக்ளுக்கு  

நபாதிய பயிை்சி அளிக்க நவண்டுை். 

 ESD  நபான்ை பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தெயல்முமை 

ைை்றுை் எந்திரங்குளுக்கு நெமவயான பாதுகாப்மப 

ெருை் வமகயில் வடிவமைக்கப்படட்ு,  திடட்மிடப்படட்ு 

பரிநொெமன தெய்யப்படட்மவயாகுை். இதில் ஏநெனுை் 

ைாை்ைை்  தெய்வெை்கு முன் "ைாை்ைெ்மெ நிரவ்கிக்குை்" 

(Management of Change - MOC) தகாள்மகப்படி அமெ 

பரிசீலிக்க நவண்டுை் ( 07/2017 பீகான் பாரக்்க). 

 பாதுகாப்பு அமைப்புகள் என்பது அழுெெ்ை் தவளியீடட்ு 

ொெனை் (Pressure Relief Device) நபான்ைதுொன். இமவ 

தெயல்முமைமய பாதுகாக்குநை  ெவிர கடட்ுப்படுெெ்ாது, 

(03/2016 " பாதுகாப்பு ொெனைா அல்லது  கடட்ுப்பாடட்ு  

ொெனைா? பீகான் பாரக்்க). 

 மின்ொரை், கருவிக்கான காை்ைழுெெ்ை், பயன்பாடட்ு  

நெமவ (Utility)நபான்ைமவ நொல்வியுை்ைால் பாதுகாப்பு 

கருவிகள் எப்படி இயங்க நவண்டுை் என்று 

வமரயறுக்கப்படட்ுள்ளது. இந்ெ விவரங்கள்  (PID -Process 

and Instrumentation Diagram) ல்  குறிக்கப்படட்ிருக்குை். 

 தபருை்பாலான தொழிை்ொமலகளில் "நவமலமய 

நிறுெ்துை் அதிகாரை் (Stop Work Authority)” தகாள்மக 

இருக்குை். தெயல்முமை வரை்பு ொண்டி  தெல்லுை்நபாது  

அமெ நிறுெ்துை் அதிகாரெம்ெ இது வழங்குகிைது.  

 நைை்பாரம்வயாளரிடநைா அல்லது 

பயிை்சியாளரிடநைா, பாதுகாப்பு 

அமைப்புகள் எப்படி இயங்குகின்ைன? ஏன் 

அவ்வாறு இயங்க நவண்டுை் என்று நகடட்ு 

தெரிந்து தகாள்ளுங்கள். எந்ெ அளவுக்கு 

நீங்கள் தெரிந்து தகாள்கிறீரக்நளா அந்ெ 

அளவுக்கு நீங்கள் அமெ நெமவயான 

நநரெ்தில் சிைப்பாக பயன்படுெெ் முடியுை்.  

  உங்கள் குழுவிடநைா அல்லது பாதுகாப்பு 

குழுக்களிடநைா அடுெெ் ெந்திந்ெப்பின்நபாது  

இந்ெ  அமைப்புகளின் இயக்கை்  பை்றி 

விவாதிக்கவுை். ஒவ்வருவருை் பாதுகாப்பு 

அமைப்புகள் இயக்கை் பை்றி ைாறுபடட் 

சிந்ெமனயில் இருந்ொல் அது  உங்களுக்கு 

பிரெம்ன உண்டாக்குை். 

 தெயல்முமை தீங்குகள் ஆய்வு (Process Hazard 

Analysis -PHA) அல்லது MOC  சீராய்வின்நபாது 

உங்களுக்கு என்ன தெரியுை், புலெத்ில் என்ன 

நடக்கிைது என்பது பை்றி தவளிப்பமடயா -

கவுை், நநரம்ையாகவுை் இருக்கவுை். ெந்நெகை் 

ஏை்படுைானால் அமெ விொரமண தெய்து 

பின்னர ்தெயல்படட்ால் பாதுகாப்பு 

அமைப்புகள் ெரியான முமையில் நவமல 

தெய்யுை். 

அந்த தபாத்தானின் (Button) வேமை என்ன? 
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      பாதுகாப்பு அமைப்புகமள ெரியாக புரிந்துதகாள்ள முடியவில்மலதயனில் 

பிரெச்ிமனகள் நைலுை் தீவிரைாகுை். ஏனினில்  ஆபநரடட்ர ்அென் மீது  நை்பிக்மக 

தகாள்ளாெொல் ெவைான முடிமவ எடுக்கக்கூடுை்.  அல்லது பாதுகாப்பு அமைப்பின் 

திைமனயுை் மீறி அது தெயல்பட நவண்டுை் என்று அவர ் எதிரப்ாரக்்கக்கூடுை். 
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