
• Σε ένα διυλιστήριο του Τέξας το Φεβρουάριο του 2007, 
διέρρευσε προπάνιο από ραγισµένο αγωγό σταθµού ελέγχου

ο οποίος ήταν εκτός λειτουργίας για 15 χρόνια. Η τεράστια

πυρκαγιά που προκλήθηκε (εικόνες) είχε ως αποτέλεσµα, τον
τραυµατισµό τεσσάρων ατόµων, την εκκένωση του
διυλιστηρίου, το σταµάτηµά του για 2 µήνες, και απώλειες
$50 εκατοµµυρίων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για

το περιστατικό αυτό στα Beaconsτου Οκτωβρίου 2008 και
Μαΐου 2010.

• Σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίµων σωληνώσεις

τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω µόνωσης αµιάντου, αλλά
παρέµειναν στη θέση τους. Τελικά υπήρξε διαρροή από τις
βάνες αποµόνωσης (block valves)µε αποτέλεσµα ανάµειξη
ρευστών και µόλυνση του προϊόντος.

• Νερό εισέρρευσε σε ένα εγκαταλελειµµένο ηλεκτρολογικό

κουτί προκαλώντας βραχυκύκλωµα και γενική διακοπή

ρεύµατος.
• Μια διεργασία που χρησιµοποιούσε τριχλωριούχο φωσφόρο

(PCl3), ουσία που αντιδρά βίαια µε το νερό, σταµάτησε. Μια

δεξαµενή PCl3 θεωρήθηκε άδεια και αφέθηκε στη θέση της. 
∆εν ήταν όµως εντελώς άδεια. Αρκετά χρόνια αργότερα
υπήρξε διαρροή. Το PCl3 αντέδρασε µε το νερό που υπήρχε
στο έδαφος µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα τοξικό

νέφος υδροχλωρίου.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Τι µπορείτε να κάνετε;
� Τα εργοστάσια συχνά σταµατούν να χρησιµοποιούν

εξοπλισµό, σωληνώσεις, ακόµη και ολόκληρες
εγκαταστάσεις ή µονάδες παραγωγής για εβδοµάδες, 
µήνες ή ακόµα και χρόνια. Αυτό µπορεί να συµβαίνει
λόγω οικονοµικών συνθηκών, εποχιακών διακυµάνσεων
στη ζήτηση ενός προϊόντος ή αλλαγών στη διεργασία.
� Εξοπλισµός που δεν είναι σε χρήση πρέπει να

αποµονωθεί από τον εξοπλισµό που λειτουργεί, να
αδειάσει από όλες τις χηµικές ουσίες, και να
απενεργοποιηθεί. Το εργοστάσιο θα πρέπει να διαθέτει
διαδικασίες αδρανοποίησης και οδηγίες σχετικά µε το τι

πρέπει να γίνει.
� Όταν µια διαδικασία τροποποιηθεί και εξοπλισµός

σταµατά να λειτουργεί, µπορεί να αποµονωθεί κατά τη
διάρκεια των τροποποιήσεων του εργοστασίου µε την

πρόθεση να αφαιρεθεί αργότερα. Όµως, τελικά
αφαιρείται ποτέ; Μήπως ο παλαιός εξοπλισµός παραµένει

στη θέση του, σκουριάζει και φθείρεται;
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Γνωρίζετε ότι...;
� Εφαρµόζετε πάντοτε τη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Αλλαγών κατά τη

θέση εξοπλισµού εκτός λειτουργίας, είτε προσωρινά είτε µόνιµα, ή κατά
την αποξήλωση εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού. Σκεφτείτε τι είδους
αποµόνωση, άδειασµα ή απενεργοποίηση απαιτείται για τον εξοπλισµό

που δεν χρησιµοποιείται. Ακολουθήστε τις σχετικές διαδικασίες της
εγκατάστασής σας (lock out – tag outκαι άλλες).
� Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός που εγκαταλείπεται µε την πρόθεση να

«αποµακρυνθεί αργότερα», αποµακρύνεται πραγµατικά.
� Ενηµερώστε τον προϊστάµενό σας για περιπτώσεις σωληνώσεων ή

εξοπλισµού που δεν χρησιµοποιείται. Μπορεί να γνωρίζετε σωληνώσεις

ή εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείται πλέον και έχει ξεχαστεί. 
� Επιθεωρείτε περιοδικά εξοπλισµό που είναι εκτός λειτουργίας για να

διασφαλιστεί ότι δεν δηµιουργεί κίνδυνο στον εν λειτουργία εξοπλισµό ή

στο περιβάλλον. Ψάξτε για σηµάδια φθοράς, διάβρωσης ή διαρροής. 
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στις βάνες αποµόνωσης, στις τυφλές φλάντζες
και άλλα εξαρτήµατα που αποµονώνουν τον εκτός λειτουργίας

εξοπλισµό από τον εν λειτουργία εξοπλισµό.
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