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An explosion at a large US chemical manufacturing site caused 16 fatalities and more than 300 injuries. There were 

significant property damage and business interruption losses as well. The explosion occurred during startup of a 

distillation column. It is believed that the trays in the column were damaged early in the startup. The tray damage 

caused poor separation. There was an abnormally high nitrobenzene concentration in the bottom of the column – a 

concentration which was unstable. 

 

There are many lessons from this incident (see references). This News Letter focuses on one – a “bad” temperature 

indication in the distillation column. Hours before the explosion, the column was put on total reflux because of startup 

difficulties. Later, a control system technician was asked to replace a thermocouple on a tray in the column below the 

feed tray. The reason – it was reading 121°C when it “should have been reading 102 °C.” The conclusion at the time 

was that the thermocouple had failed. In hindsight, the thermocouple was probably reading correctly. Computer 

modeling of the column, done many years after the incident and assuming damage to the trays in the bottom of the 

column, predicted increased nitrobenzene concentration. This would account for the observed temperature of 121°C. 

 

 
 

 

What Can You Do? 
How often do we dismiss readings that are not normal as “erroneous?” While this may be the case, shouldn’t we first 

assume that the instrument is reading correctly? Then, try to understand why the reading is not normal. 

 Use other process instruments and related information to perform a more comprehensive assessment of what 

is happening in your process. 

 What else can you do to understand if the instrument is failed or correct? For example, can you take a process 

sample for analysis to help understand the situation? Can you look at local temperature or pressure gages in 

the field? Can you look through a sight glass on top of a tank to see the level? 

 Get help from your co-workers, supervisors, and engineering support. 

 Ask “What are the possible consequences if this reading is correct?” Asking the question may lead to reviews 

that could uncover unexpected hazards. 

 If the “erroneous” reading warns of a significant threat, work with your supervisors and technical support 

engineers. Understand what action you should be taking to prevent a possible incident if it turns out that the 

instrument reading is correct. 

 In a good process safety culture, everybody should believe instruments, unless a thorough assessment indicates 

that an instrument reading is wrong. 

 

“Think about what an “abnormal” instrument reading could mean!” 

 

  

 

After Before 
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Topic తప్పుగా చూప ించిన ఇనట్రు మ ింట్ రీడ ింగ్ సర ైనద ిఅయితే ? 
 

 

ఒక అబెమికన్ రసయనాల తయామీ తౄకటమీలో రేలుడు జమిగి 16 మంది తృేణాలు కోలోోయారు. ౩౦౦ మందికి  ైగ గయాల ైనాభ. గణతూయబైెన 
ఆసి  నష్టం జమిగి వ్ాతృర కరాకలాతృలకు విఘాతం ఏరోడింది. డిసటలేష్న్ కలమ్ నఽ సట ర్టట అప్ చేసర తరుణంలో రేలుడు సంబవించంది. కలమ్ 
లోగల ట్రేస్ తృడవుట్ం వలన సట ర్టట అప్ లో రేలుడు సంబవించనట్లు గ ఫావిసఽు నాారు. ట్రేస్ తృడవడం వలన విడదీయడం సమిగ జరగలేదఽ. అధిక 
సందేత గల న ైట్రే  బ ంజీన్ దాేవణం కలమ్ అడుగు ఫాగంలో వునాది – సందేత కుదఽరుగ లేదఽ. 
ఈ సంఘట్న వలన ఎననా తృఠలనఽ నేరుుకోవచ్ఽు. ఈ సంచకలో డిసటలేష్న్ కలమ్ లో గల బాగ తృడ ైన ఉష్ణో గరత సాచక గుమించ చ ప్ోడం 
జమిగింది. రేలుడుకి కొతుా గంట్ల ముందఽ కలమ్ నఽ సట ర్టట అప్ లో ఫాగంగ ప్ూమీు మెఫ్ుక్ష్ ఉంచేరు. తదఽప్మి, త మమోకప్ుల్ గల కలమ్ పడ్ ట్ర ేలో 
కలమ్ పడ్ ట్ర ే లో మారువలసనదిగ ఒక కంట్రే ల్ టె్కనాషయన్ కోమరు. ఆ కరణం ఏమంట్ర మీడింగ్ 121o C మాతేబే చ్ాంచాలి. ఆ 
సమయములో త మమోకప్ుల్ తృడ ైనట్లు గ తుమా మించారు.”  
చవమికి తుమా మించంది ఏమిట్ంట్ర త మమోకప్ుల్ సమిగా  మీడింగ్ చ్ాంచ ఉండవచ్ఽు అతు త లుసఽకునాారు. సంఘట్న జమిగిన చాలా సంవతసమల 
తరువ్త కలమ్ అడుగు ఫాగమున ట్రేస్ తృడ ైనట్లు గ కంప్ూాట్ర్టస మోడలింగ్ చేయడం వలన న ైట్రే  బ ంజీన్ సందతే  మిగినట్లు  త లుసఽకునాారు. 
ఇందఽవలనే ఉష్ణో గరత 121o C  మిగినట్లు గ గుమిుంచారు. 

 
 

మీరు ఏమి చెయ్యాలి? 

సమిగా  లేతు మీడింగునఽ తప్ుో మీడింగుతు భ ంత తరుచ్ఽగ గురుు   ట్లట కుంట్ాము. మనము ముదట్గ ఇనఽ ర్ే బెంట్ మీడింగ్ సమిగా  చ్ాసఽు నాది అతు 
అంచ్నా వే్యాలి. తరువ్త మీడింగ్ ఎందఽకు సధారణంగ లేదో  అరధం చేసఽకోండి. 

 భతర తృేస స్ ఇనఽ ర్ే బెంట్ నఽంచ కూడా సమాచామతుా మబట్టట  ప్ూమిు సమగర అంచ్నాలు వే్స, మీ తృేస స్ ఎలా జరుగుత ందో 
త లుసణ కోండి. 

 ఇనఽ ర్ే బెంట్ ఎలా ప్తు చేసఽు ంది అతు గుమిుంచ్డాతుకి ఏ ఏ ప్మీక్షలు చ యాాలి. ఉదా: తృేస స్ శంలుా తీసఽకొతు దాతుతు ప్మీక్ించ ప్మిసుతితు 
ల కక కట్టవచాు? లోకల్ గ వునా ఉష్ణో గరత, డనాలనఽ పలుు లో గమతుంచ్వచాు? ట్ాాంక్  ై గల స ైట్ గు స్ దాామ ట్ాాంక్ ల వ్ ల్ నఽ 
గుమిునాువచాు? 

 మీ తోట్ట ఉదోాగులు, సాప్మెవాజర్ట, ఇంజతూమింగ్ సతృణ ర్టట తీసఽకోండి. 
 మీడింగ్ ప భల్ అభతే, తదాామ ఏరోడే ప్మిసఽు త లనఽ ఎలా ఎదఽమమకవ్లి? భట్లవంట్ట ప్శే్ాలు అడిగితే, గుమిుంచ్తు ప్మేాదాలనఽ 

బయట్టకి తీసఽకుమవచ్ఽు. 
 తప్ుోడు మీడింగ్ వలన గణతూయబైెన ప్ేమాదం తృ ంచ వునాట్లు  అభతే మీ సాప్ర్ట వ్ ైజర్టస, సంకేతిక సబబంది సహకమతుా తీసఽకోండి. 

ఇనఽ ర్ే బెంట్ మీడింగ్ ప భల్ అభతే, ఎట్లవంట్ట ప్మాద తువ్రణా చ్రాలనఽ తీసఽకోనవల నన అరధం చేసఽకోండి. 
 మంచ తృేస స్ సరఫ్ట  కలుర్ట - ప్తేి ఒకకరూ ఇనఽ ర్ే బెంట్ నఽ నమాోలి. ఇనఽ ర్ే బెంట్ మీడింగ్ తప్ుో అతు అంచ్నా వే్సర వరకూ ప్ేతి ఒకకరూ 

ఇనఽ ర్ే బెంట్ నఽ నమాోలి.  
“అసాధారణమ ైన ఇనట ర్ు మ ింట్ రీడ ింగ్ ఏమిటో ఆలోచిించిండ  !” 

  

తరువాత  మ ిందట  
పాల ింట్ సతలిం  


